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Sammanfattning 
 

Titel: Sjukt omhändertagande - en studie om sjukfrånvaron inom den kommunala 

äldrevården 

Författare: Tuyet Pham, Hannes Skanung och Ida Söderman 

Handledare: Kjell Arvidsson 

Kurs: Företagsekonomi III - organisation, examensarbete (kandidat) 

 

Syfte 

Vårt syfte med denna uppsats var att undersöka om den generellt höga sjukfrånvaron 

inom äldrevården i kommunal sektor har en organisatorisk koppling. I samband med 

uppsatsens syfte ställdes följande forskningsfråga: vilka organisatoriska faktorer bidrar 

till sjukskrivningarna inom den kommunala äldrevården? 

 

Metod 

Denna studie är både en kvalitativ och kvantitativ studie som antagit en abduktiv ansats. 

Studien går under undersökningsdesignen fallstudie där det empiriska materialet består 

av en enkätundersökning samt kvalitativa intervjuer. I enkätundersökningen deltar 56 

medarbetare och på intervjuerna deltar nio anställda på sex avdelningar under tre 

enheter. 

 

Slutsatser 

Den empiriska och teoretiska datainsamlingen resulterade i slutsatsen att den generellt 

höga sjukfrånvaron inom den kommunala äldrevården har en organisatorisk koppling. 

Organisatoriska faktorer som vi anser påverkar sjukfrånvaron inom den kommunala 

äldrevården är olika uppfattningar om ansvaret för arbetsuppgifter, låg bemanning, 

graden av gemenskapen i olika arbetsgrupper och frånvarokultur.  Vi menar även att 

dessa organisatoriska faktorer påverkas av strukturella faktorer som ligger utanför 

organisationen. Ett exempel på detta är det långsamma vårdsystemet. 

 

 

Nyckelord: sjukfrånvaro, organisation, arbetsmiljö, kommunal sektor, äldrevård. 
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Abstract 
The purpose of this study was to analyze if the sickness absence in the public elderly 

care is due to organizational elements. This study is based on the research question:  

 

• What organizational elements contribute to the sickness absence in the public 

elderly care?  

 

Method 

This thesis is based on a qualitative and a quantitative research and presumes an 

abductive approach. The empirical study consist a survey with 56 employees and 

interviews with nine employees in six departments within three units.  

 

Results 

The empirical and theoretical study has contributed with the result that the sickness 

absence in the public elderly care is due to organizational elements. Organizational 

elements, which are affecting the sickness absence, are different views on responsibility 

of work tasks, low staffing, the degree of community in various working groups and 

absence culture. These organizational elements are also affected by structural elements 

in the external environment. An example of this is the inertial healthcare system.  

 

 

Key words: sickness absence, organization, work environment, public sector, elderly 

care.
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1 Inledning 
 

“Om människorna mår bra, mår organisationen bra och skapar förutsättningar för 

effektivitet och lönsamhet” 

- (Johnsson et al, 2003: 27) 

 

I en undersökning gjord av Kommunal (Kommunal [www]) framgår att en av de 

vanligaste stressfaktorerna inom äldrevården är psykisk ansträngning. Rapporten visar 

även att många av de anställda upplever att de är så pass lågt bemannade att detta 

innebär en fara för vårdtagarna. Andra delar av rapporten talar om mobbning på 

arbetsplatsen, en känsla av att inte räcka till för vårdtagarna och en ovilja att arbeta kvar 

mer än tre år. Enligt Arbetsmiljöverket (arbetsmiljöverket [www]) är den största delen 

av arbetsskadorna inom vården kopplade till tunga lyft och en felaktig arbetsställning i 

trånga utrymmen. Belastningsskadorna är de skador inom vård och omsorg som är de 

vanligaste men den största ökningen är sjukdomar kopplade till psykosociala faktorer. 

Enligt statistiska centralbyrån (statistiska centralbyrån [www] a) är kommunalanställda 

den grupp som har högst sjukfrånvaro i Sverige. En undersökning gjord av statistiska 

centralbyrån (Statistiska centralbyrån [www] b) visar även att 84 procent av de anställda 

inom vård och omsorg är kvinnor. Generellt på arbetsmarknaden har kvinnor högre 

sjukfrånvaro än män och kvinnors sjukfrånvaro stiger även snabbare än männens. Kan 

detta vara en möjlig bakomliggande orsak till den generella höga sjukfrånvaron inom 

vården? 

  

1.1 Bakgrund 

Tidigare forskning visar att det finns samband mellan medarbetarnas hälsa och 

organisatoriska faktorer. Ett exempel på detta är Hawthorne-studierna som genomfördes 

redan på 1920- och 1930-talet. Hawthorne-studierna visade hur anställda påverkades av 

att bli uppmärksammade av organisationen (Mayo, 1949/2007). Grey (2009) menar att 

dessa studier ses som startskottet för Human Relations-teorin: “Det tayloristiska 

systemet hade skapat nya problem- såsom sabotage, dålig kvalitet och hög 

personalomsättning och arbetsfrånvaro- och det fanns en möjlighet att human relations-

teorin kunde erbjuda lösningar på dessa problem” (Grey, 2009:88). Efter Hawthorne-

studierna utvecklades flertalet teorier som kopplar samman de anställdas behov med 
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organisationens framgång. Teorierna som behandlar relationen mellan organisation och 

individ är fortfarande aktuella men ser annorlunda ut idag. Detta är ett resultat av ett 

förändrat samhälle och därmed utveckling av nya organisationsformer, som exempelvis 

projektformen (Söderlund & Bredin, 2005). 

 

Det finns 290 kommuner och 20 landsting/regioner i Sverige som styrs av samma 

lagstiftningar och riktlinjer. Detta för att kunna ge jämlik service för samtliga invånare 

(Sveriges Kommuner och Landsting [www]). Sjukfrånvaron i Sverige ökade drastiskt 

mellan åren 1997 och 2004. De bakomliggande faktorerna till denna ökning är många. 

Tidigare studier har visat att hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen har en betydande 

påverkan på den individuella hälsan hos de anställda. År 2003 låg de totala statliga 

kostnaderna på cirka 110 miljarder kronor, där sjukpenning och sjuk- samt 

aktivitetsersättning låg till grund för denna siffra. Intresset för sjukfrånvaron har ökat i 

takt med ökningen av antalet sjukskrivningar. En ökning av kunskapsnivån för 

orsakerna som ligger till grund för ökningen inom sjukfrånvaron i Sverige har därför 

blivit central (Folkhälsoinstitutet [www]). Sedan år 2000 har ansvaret för hälsa på 

arbetsplatsen blivit arbetsgivarens ansvar. Det är arbetsgivarens ansvar att arbeta med 

att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatsen. Det är även arbetsgivarens 

ansvar att inneha kompetens för att identifiera och beskriva sambanden mellan 

arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Dessa åtgärder går under begreppet 

“företagshälsovård” vilket under senare år har ökat i Sverige. Förebyggande insatser för 

att främja hälsa på arbetsplatsen påverkar främst långtidssjukskrivningar 

(Sjukförsäkringsutredning, 2000). 

 

1.2 Kostnader för sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron kan delas in i två kategorier; korttids- och långtidssjukskrivningar. Dessa 

kategorier skiljer sig åt i antalet sjukdagar. Korttidssjukskrivningar kan definieras som 

sjukdagar mellan dag 2 och dag 14 medan långtidssjukskrivningar är sjukdagar från och 

med dag 15 och framåt. Långtidssjukskrivningar ligger oftast till grund för högre 

kostnader, i form av exempelvis rehabilitering och vikarier, för verksamheten (Johanson 

& Johrén, 2011). Sjukfrånvaron och dess kostnader är ofta en vardaglig utmaning för 

många organisationer. Utmaningen ligger bland annat i att kunna identifiera den fysiska, 

psykiska och sociala ohälsan på arbetsplatsen. Begreppet “sjukfrånvaro” kan definieras 

som att den anställda inte kan arbeta på grund av ett tillfälligt hälsoproblem. 
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Personalavdelningens främsta intresse är att minimera kostnaderna för sjukfrånvaro. 

Konsekvenser som uppstår i samband med sjukskrivningar är bland annat minskad 

produktivitet och produktionsstörningar (Siukola et al, 2013). 

 

De största kostnaderna för en organisation är oftast personalkostnaderna. En del av 

dessa kostnader är kostnader för sjukfrånvaro för personal. När en anställd är 

korttidssjukskriven kvarstår kostnader för den anställda utan att arbetstagaren bidrar 

med några intäkter. Under dag 2 till 14 betalar arbetsgivaren ut 80 procent av lönen till 

den sjukskrivna samt kostnader som semester, sociala avgifter och indirekta kostnader 

för exempelvis lokaler och utrustning. Den sjukskrivna måste även ersättas, antingen 

genom en vikarie eller med övertid, vilket för med sig ytterligare kostnader. Att ta 

hänsyn till vid ersättning genom vikarie är produktionsstörningen som förmodligen 

uppstår då vikarien inte beräknas utföra 100 procent i arbetskapacitet. Vid 

långtidssjukfrånvaro tillkommer kostnader för rehabilitering samt rekrytering och 

inskolning av ersättare (Johanson & Johrén, 2011). 

 

Ett exempel på en kommun som vill minska sjukfrånvaron inom bland annat 

äldrevården är Mönsterås kommun. Kommunen har ett mål som innebär att 

sjukfrånvaron på sammanlagda enheter under Socialförvaltningen ska minskas till 4.5 

procent. Under år 2012 ligger sjuktalet i kommunen på 5.14 procent för 

korttidssjukskrivningar och på 47.54 procent för långtidssjukskrivningar. År 2013 har 

korttidssjukskrivningarna ökat till 5.56 procent och långtidssjukskrivningarna till 50.67 

procent. Det är enheterna under Socialförvaltningen som står för den största delen av 

ökningarna. Sjuktalen för enheterna under Socialförvaltningen har ökat från 6.38 

procent till 6.86 procent. Genom att studera en tabell med kartläggning över de olika 

enheterna inom Socialförvaltningen framgår att sjuktimmarna mellan de olika enheterna 

skiljer sig åt väsentligt (bilaga 1). För att Mönsterås kommun ska uppnå 

sjukfrånvaromålet behöver Socialförvaltningen minska sin sjukfrånvaro. För att lyckas 

med detta behövs en identifiering av de bakomliggande orsakerna till sjukskrivningarna.          
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2 Problemdiskussion 
Relationen mellan arbetsliv och hälsa har blivit mer uppmärksammad under senare tid. 

Olika aktörer på marknaden har påvisat vikten av att främja hälsa på arbetsplatsen. 

Detta i form av nya lagar som berör arbetsmiljö och rehabilitering, men även i form av 

trender som förmår organisationer att framställa sig själva som hälsofrämjande 

(Holmqvist & Maravelias, 2006). En hög sjukfrånvaro orsakar alltid en stor kostnad för 

organisationen. Det kan därför ligga i organisationens intresse att utreda varför 

sjukfrånvaro sker på arbetsplatsen samt vilka organisatoriska faktorer som påverkar 

medarbetarnas hälsa och ohälsa (Johanson & Johrén, 2011). Utifrån det här menar vi att 

om organisationen identifierar faktorerna som bidrar till sjukskrivningar kan denna 

kunskap ligga till grund för att åtgärda och bearbeta dessa faktorer.  

 

En organisation kan beskrivas som samarbete mellan individer för att uppnå ett 

gemensamt mål. Organisationen och dess individer har ett beroende av och påverkan på 

varandra. Organisationen har ett behov av individen och individen ett behov av 

organisationen. Genom detta ömsesidiga behov uppstår olika krav och förväntningar 

mellan parterna (Aronsson et al, 2012). Samspelet kan resultera i ett ohälsosamt 

förhållande för båda parter. Ett exempel på detta är den så kallade organisatoriska 

rättvisan. Organisatorisk rättvisa är en genomgående faktor som är relaterad till 

sjukfrånvaro. Tidigare forskning har visat att de anställda som behandlas rättvist oftast 

är friskare än de som behandlas orättvist. Detta tyder på att sjukfrånvaron påverkas 

bland annat av rättvisa i förfaranden av organisatoriska beslutsfattande (Tenhiälä et al, 

2013). Tidigare forskning visar även att sjukfrånvaron har ökat bland de anställda som 

upplever låg grad av meningsfullhet i arbetet. En undersökning genomförd i Danmark 

visar att de anställda som upplever mindre meningsfullhet i arbetet inom vården kan 

vara sjukskrivna åtta eller fler påföljande veckor (Clausen, 2011). Enligt Aronsson et al 

(2012) är det viktigt att urskilja förutsättningar som främjar organisationen och även de 

anställda för att organisationen ska fungera väl samt effektivt. Att motivera och 

engagera anställda är av stor vikt för att de ska trivas på sin arbetsplats men ännu 

viktigare är att använda de anställdas resurser på rätt sätt för att undvika stress, främja 

hälsa och trivsel.  
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I en studie gjord av Karolinska institutet och Uppsala universitet (Svartengren et. al, 

2013) konstateras att sjukfrånvaron är högre i den kommunala vården än i den privata. 

Enligt statistik från Socialförvaltningen i Mönsterås kommun har förvaltningens enheter 

markant sämre sjuktal i relation till andra förvaltningars (bilaga 1). Statistiken visar 

även att sjukfrånvaron skiljer sig mellan de olika enheterna under Socialförvaltningen. 

Varför är det så, varför har vissa enheter högre sjukfrånvaro? Med utgångspunkt från 

tidigare studier och statistik kan möjliga bakomliggande orsaker till den generellt höga 

sjukfrånvaron inom vården konstateras, men har dessa bakomliggande orsaker en 

organisatorisk koppling? 

 

2.1 Problemformulering 

• Vilka organisatoriska faktorer bidrar till sjukskrivningarna inom den kommunala 

äldrevården?    

 

2.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att urskilja olika faktorer som ligger till grund för höga sjuktal 

på enheter under Socialförvaltningen. Uppsatsens syfte är även att undersöka om dessa 

faktorer har en organisatorisk koppling. Målet med studien är att få fram konkreta 

organisatoriska faktorer som ligger till grund för höga sjuktal, vilka kan användas av 

organisationer i deras hälsoförebyggande arbete. 

 

2.3 Avgränsningar 

Vi har valt att inte undersöka äldrevård och hemtjänst inom privat sektor då äldrevård 

och hemtjänst inom kommunal sektor generellt påvisar högre sjuktal (Svartengren et. al, 

2013). Vi har valt att inte undersöka andra än enheterna under en kommuns 

Socialförvaltning. Detta för att kunna presentera en så djup och välarbetad 

undersökning som möjligt. 
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3 Metod 
I följande kapitel presenteras den metod och forskningsansats som har använts i 

uppsatsen för att bearbeta datainsamlingen. Inledningsvis presenteras forskningsansats, 

forskningsstrategi, undersökningsdesign, datainsamling, analys och tolkning av 

datainsamling samt forskningsetik. Här presenteras även vårt val av studieobjekt. 

 

3.1 Forskningsansats  

Det finns tre olika typer av forskningsansatser för att relatera empirisk fakta till teorier; 

deduktiv, induktiv och abduktiv ansats. Deduktiv ansats utgår från teorier och 

sammankopplar dem med verkliga observationer. Induktiv ansats utgår från empirin och 

skapar teorier med utgångspunkt från antaganden (Olsson & Sörensen, 2007). Den 

tredje ansatsen, abduktiv ansats, framkom som en reaktion till de begränsningar som 

ansatserna induktion och deduktion påvisade (Johansson-Lindfors, 1993). Den ansats 

som var optimal för vår studie var abduktiv ansats. Abduktiv ansats är en process som 

växlar mellan deduktiv ansats och induktiv ansats (Olsson & Sörensson, 2007). 

Abduktion betyder att ur enstaka eller enskilda händelser utformas ett förmodat mönster 

som skulle kunna förklara vissa händelser (Patel & Davidson, 2003). Abduktiv ansats 

var mest lämplig för vår studie då vi har använt oss av en triangulering för att undersöka 

generella mönster av faktorer för sjukfrånvaro inom den kommunala äldrevården. En 

deduktiv ansats hade även kunnat vara lämplig för denna studie om vi hade valt att utgå 

från befintliga teorier. Dock har vi valt att lägga tyngdpunkten på empiri-insamlingen, 

som även var studiens utgångspunkt, då denna studie var en fallstudie.  

 

Enligt Alvesson och Sköldberg (2007) kan designen av abduktiv ansats delas in i tre 

steg; det första steget utgörs av empirisk information. Första steget i vår studie var 

grundat på empiri-insamling i form av enkäter. Patel och Davidson (2003) förklarar att 

ur den empiriska datainsamlingen skapas ett antagande med hjälp av befintliga teorier 

för att förklara ett fenomen. Detta antagande testas senare i nästa steg med ytterligare en 

empirisk datainsamling. Med utgångspunkt från den andra datainsamlingen förkastas 

eller utvecklas och generaliseras antagandet. Grundat på empiri-insamlingen från 

enkäten har vi jämfört svaren med befintlig teori och skapat oss en uppfattning om 

problemet. Efter detta har vi samlat in ytterligare, mer djupgående information, genom 

intervjuer. Intervjufrågorna har baserats på svaren från enkätundersökningen och 
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studien av teorier. Detta för att kunna undersöka om vårt antagande som framkommit 

vid första datainsamlingen i jämförelse med teorin har stämt och för att därefter 

utveckla eller förkasta den tidigare uppfattningen om problemet.    

 

3.2 Forskningsstrategi 

3.2.1 Kvantitativ metod 

Kvantitativ metod har använts i vår studie då den första datainsamlingen har genomförts 

med hjälp av en enkätundersökning. Enligt Eliasson (2013) innefattar kvantitativ metod 

främst matematiska beräkningar vars mål är att analysera siffror och olika uppgifter. 

Genom kvantitativ metod går det att hitta gemensamma nämnare inom grupper och 

organisationer. Vid utförande av en kvantitativ undersökning är det brukligt att använda 

sig av både enkäter och intervjuer för datainsamling. Denna datainsamling sker med 

utgångspunkt från ett redan givet formulär. Kvantitativ metod kräver en bred och stor 

undersökning för att kunna samla in data från fokusgrupper. Detta krävs för att göra det 

möjligt att generalisera resultatet (Eliasson, 2013). För att få generella riktlinjer för vår 

undersökning har vi först använt oss av en kvantitativ metod. Vi har även använt oss av 

en kvantitativ metod för att kunna hitta gemensamma nämnare inom vår fokusgrupp. I 

studien var fokusgruppen anställda inom den kommunala äldrevården. Variabler såsom 

fysisk, psykisk och psykosocial arbetsmiljö har undersökts då vi haft en förförståelse av 

att dessa områden påverkar de anställdas sjukskrivningar. 

 

3.2.2 Kvalitativ metod 

Enkätundersökningen var en utgångspunkt i studiens datainsamling. Vi har sedan 

utvecklat resultatet från enkätundersökningen genom kvalitativ forskning. Enligt 

Creswell (2013) används kvalitativ metod när ett problem eller en fråga behöver 

undersökas. Undersökningen görs genom att identifiera olika variabler som exempelvis 

en grupp eller en befolkning. Kvalitativ metod används även för att få djupare förståelse 

för en forskningsfråga eller ett problem. En djupare kunskap kan ofta uppnås genom 

direkta samtal med olika individer som berör området som studeras. Designen av 

kvalitativ metod kan delas in i fem olika steg och dessa är; problemformulering, urval, 

datainsamling, analys av datainsamling och som vidare leder till slutsats eller slutsatser 

av undersökningen (Merriam & Associates, 2002). Resultatet i studier med kvalitativ 

metod grundas på insamlad information och data. Det är deltagarnas sätt, åsikter och 

värderingar i deras naturliga miljö som är i fokus (Bryman & Bell, 2005). Med andra 
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ord kan kvalitativ metod förklaras som att det är individens verklighet som studeras. 

Målet är att få förståelse för problemet som undersöks med hjälp av intervjupersonernas 

uppfattningar och upplevelser av deras sociala verklighet. Det finns tre grundläggande 

påståenden som ska besvaras med hjälp av kvalitativ metod och dessa är: individernas 

tolkning av deras upplevelser, hur de konstruerar sin verklighet och vilken betydelse 

individerna tillskriver sina upplevelser (Merriam, 2009). Vi har använt oss av kvalitativ 

metod i studien för att fördjupa oss i den valda forskningsfrågan. Vi har valt att 

undersöka de anställdas verklighet och upplevelser på sin arbetsplats genom djupgående 

intervjuer. I de kvalitativa intervjuerna var det de anställdas upplevelser som var i fokus 

då det är deras verklighet som är av betydelse för deras arbetssituation. 

 

3.2.3 Triangulering 

Enligt Bryman och Bell (2011) får undersökningar en större validitet genom användning 

av triangulering. Metoden används för att undvika olika begränsningar som kan 

uppkomma vid exempelvis användning av endast kvantitativ eller kvalitativ metod. 

Jacobsson (2008/2011) menar att triangulering är när olika metoder, data, teoretiska 

perspektiv eller forskningar kombineras för att få en mer objektiv bild av problemet. Vi 

har använt oss av både kvalitativ och kvantitativ metod i studien för att nå en fördjupad 

förståelse om det valda forskningsområdet. Valet att använda oss av triangulering föll 

sig rimligt då vi ville granska forskningsproblemet på både en generell och djupgående 

nivå. Kvantitativ metod har använts för att först kunna generalisera forskningsproblemet 

och ur denna generalisering har kvalitativ metod tagit form. Det här då intervjufrågorna 

har baserats på resultatet från enkätundersökningen. Vi har varit medvetna om att 

enkäten endast kan ge en förenklad bild av verkligheten. Syftet med 

enkätundersökningen har varit att få en förenklad bild av verkligheten. Intervjuerna har 

sedan vägt upp för den förenklade bilden och studerat problemet på djupet. Vi menar att 

problemet med triangulering är att det kan leda till ett informationsöverskott. Detta i sin 

tur kan ha resulterat i att vi har gått miste om viktig information. Vi var medvetna om 

detta problem och därför har vi valt att sammanställa och sortera all information under 

olika teman.  

 

3.3 Fallstudie 

För att förstå vad en fallstudie är menar Gillham (2000) att ordet “fall” först måste 

definieras. Ett fall kan ses som en grupps aktiviteter invävda i omvärlden. Dessa 
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aktiviteter kan endast studeras här och nu och förstås i dess verkliga sammanhang. 

Författaren ger vidare exempel på olika typer av fall som familjer, skolklasser, en 

kontorsavdelning, ett samhälle eller en industri. Dessa fall undersöks för att besvara 

specifika frågeställningar. Olsson och Sörensen (2007) menar att en fallstudie kan 

beskrivas som en kombination av metoder vilka används för att undersöka en enhet, en 

person, en grupp eller ett fall. Vid den här typen av undersökning deltar forskaren i 

processen och förberedelserna är en stor del i arbetet (Olsson & Sörensen, 2007).  

 

Vår studie går under undersökningsdesignen “fallstudie” enligt definitionerna som 

beskrivits ovan. Denna undersökningsdesign var optimal för studien då vi har använt ett 

givet fall med ett påvisat problem som går under ramarna för vårt forskningsområde. 

Syftet med studien var att undersöka de bakomliggande orsakerna till höga sjuktal inom 

äldrevården. Mönsterås kommun har valts ut som studiefall då den höga sjukfrånvaron 

inom Socialförvaltningen var ett relevant problem som gick hand i hand med studiens 

syfte. Mönsterås är en mindre kommun som inte skiljer sig från andra kommuner i 

liknande storlek vilket bidrar till att vår studie även är relevant för andra kommuner av 

liknande slag. 

 

3.3.1 Presentation av studiefall 

Mönsterås kommun består av fem tätorter; Blomstermåla, Ålem, Fliseryd, Mönsterås 

och Timmernabben. Kommunen har ansvar för frågor som skola, äldrevård, hjälp till 

funktionsnedsatta, bibliotek, kollektivtrafik, räddningstjänsten samt vatten och avlopp. 

Kommunens personal består av olika politiker som är förtroendevalda samt olika 

förvaltningar med sina anställda. Inom Mönsterås kommun arbetar totalt cirka 1400 

personer (monsteras.se [www] b).  

 

“Socialförvaltningen i Mönsterås kommun ansvarar för att gammal som ung får 

stöd/hjälp vid funktionsnedsättningar eller svårigheter som påverkar den dagliga 

livsföringen. Funktionsnedsättningen eller svårigheten kan komma av sjukdom, 

missbruk, ekonomiska bekymmer eller av problem inom familjen” (monsteras.se 

[www] a). Antalet anställda under Socialförvaltningen är 527 personer, både 

heltidsanställda och vikarier inräknat. 
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3.4 Datainsamlingsmetoder 

Datainsamlingen kan bestå av olika former av data såsom primär- och sekundärdata. 

Enligt Bryman och Bell (2005) är primärdata data som samlats in av forskaren själv. 

Sekundärdata, menar författarna, är data som är insamlad av andra. Studiens 

datainsamling har bestått både av primär- och sekundärdata i form av datainsamling från 

enkätundersökning och intervjuer, studie av teorier samt tidigare forskning. 

 

3.4.1 Frågeformulär och enkäter 

För att kvantitativ metod ska bli funktionell krävs det att det tänkta frågeformuläret är 

rätt utformat. Formuläret bör inkludera ämnet i sin helhet med en tydlig frågestruktur 

för att formuläret i sin helhet ska bli begriplig och strukturerat (Eliasson, 2013). Enkäter 

kan användas på olika sätt; exempelvis i grupp eller via post. Vid vissa tillfällen 

kombineras enkäter med intervjuer. Detta sker vanligtvis då frågorna som ska besvaras 

är av känslig karaktär och intervjuaren uppfattar att respondenten inte vill svara på 

frågorna muntligt. Dock menar författaren att det inte finns några frågor som är för 

känsliga utan detta beror på hur utbildad och förberedd intervjuaren är (Trost, 2012). 

För att få en övergripande bild över de anställdas bakgrundsvariabler som exempelvis 

ålder, kön och utbildning samt en övergripande bild över hur de upplever att 

arbetsmiljön fungerar har vi först använt oss av enkäter. När vi fått en helhetsbild över 

arbetssituationen har vi valt att basera våra intervjufrågor på svaren vi fått via enkäterna.  

 

Från början var vårt mål med enkäten att nå ut till 110 anställda vilket skulle 

representera samtliga anställda under tre enheter. Då enkäten skickats ut via mail nådde 

den inte ut till 110 personer då det visade sig att inte alla anställda hade en mailadress. 

Efter att samtalat med berörda enhetschefer har vi uppskattat att enkäten sammanlagt 

nådde cirka 80 anställda. Enkäterna har utformats utifrån fyra områden; generella 

bakgrundsvariabler såsom kön, ålder, nattarbete och utbildningsnivå samt områdena 

information och kommunikation, arbetsuppgifter och hälsa. Dessa områden har valts ut 

då vi har ansett att de är relevanta för hälsa och ohälsa i arbetslivet. Valet föll på dessa 

områden då vi har haft en förförståelse för att dessa områden berör utformningen av 

samtliga organisationer och dess avdelningar som i sin tur påverkar arbetsmiljön i 

organisationer. Områdena har vi även ansett vara tillräckligt omfattande för att få en 

övergripande bild av problemet då vi har velat undvika att utelämna information som 

kan ha varit av betydelse för problemet. De enheter som har valts ut för 
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enkätundersökningen är enheter som har påvisat höga sjuktal och som påminner om 

varandra organisatoriskt, i form av antal anställda och i utförandet av arbetsuppgifter. 

Då vi velat hitta ett sammanhängande mönster hos samtliga enheter har det krävts att de 

valda enheterna innehar en liknad struktur och sammansättning för att möjliggöra en 

generalisering av problemet.   

 

3.4.2 Enkätfrågor 

Enkäter och frågeformulär kan bestå av olika typer av frågor. Sakfrågor är frågor av en 

faktisk karaktär som exempelvis ålder och kön. Dessa frågor grundar sig inte i hur den 

svarande upplever en situation, utan hur den faktiska verkligheten är. Attityd- eller 

åsiktsfrågor behandlar den svarandes beteende. Det finns olika sätt att ställa dessa frågor 

på. Antingen är svarsalternativen utformade efter hur ofta ett beteende förekommer med 

svar som “alltid” eller “sällan” eller är svarsalternativens frågor ställda som påstående 

där den svarande får svara på i vilken grad han eller hon håller med om påståendet 

(Trost, 2012). Till den här uppsatsen har både sakfrågor och attityd- och åsiktsfrågor 

använts i enkäterna. Sakfrågorna har använts då vi inte har kunnat utesluta att de 

bakomliggande orsakerna till sjukskrivningarna är kopplade med exempelvis ålder eller 

kön och attityd- och åsiktsfrågorna. Dock har det visat sig att de respondenter som 

svarat på enkäterna har liknande bakgrund, där största delen var kvinnor och alla 

arbetade dagtid. På grund av detta har vi fått utesluta dessa sakfrågor i 

sammanställningen av enkätundersökningen då vi inte kan påvisa någon skillnad mellan 

exempelvis olika kön eller utbildningsnivås.  

 

Trost (2012) menar att vid utformning av svarsalternativ finns det två sorters 

svarsalternativ att välja emellan, de med fasta svarsalternativ och de utan som 

respondenten själv får skriva. Vid fasta svarsalternativ är det viktigt att täcka hela 

omfånget och inte bara vissa delar av det. Detta för att få ett tillförlitligt resultat. Det 

största problemet med dessa typer av svarsalternativ är att de kanske passar forskaren 

som utformar enkäterna bättre än de som ska svara på den. En annan fara kan vara att 

dessa alternativ leder till förenklade svar av verkligheten. Vi har valt att ha fasta 

svarsalternativ i enkäten för att på ett enkelt sätt få en statistisk bild av hur 

respondenterna upplever problemet. Svarsalternativen har utformats så att 

respondenterna fått välja svar på en skala mellan ett och fyra. Detta för att medvetet få 
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respondenterna att ta ställning då inget mellanalternativ finns. Vi har valt att använda 

oss av en fyrgradigskala för på ett enklare sätt kunna sammanställa datainsamlingen.  

 

3.4.3 Svarsfrekvens 

Såvida inte svarsfrekvensen på enkäterna är väldigt hög är det av stor vikt att göra en 

bortfallsanalys. En bortfallsanalys är en analys över orsaken till bortfallet hos de som 

inte svarat på enkäten. Svarsfrekvensen är viktig för tillförlitligheten av resultatet. Vad 

som kan ses som en hög svarsfrekvens har förändrats över tiden. Idag får forskaren 

räkna med en svarsfrekvens på enkäter mellan 50 och 75 procent (Trost, 2012). Även 

Kylén (2004) förklarar att svarsfrekvensens nivå varierar mellan allt från 65 procent upp 

till 90 procent. Då enkäten uppskattningsvis har nått ut till cirka 80 anställda och vi har 

fått in 56 enkätsvar blir svarsfrekvensen 70 procent. Detta har vi bedömt som en god 

svarsfrekvens vilket även har motiverat vårt val att inte genomföra en bortfallsanalys. 

Under Socialförvaltningen finns 527 anställda. Vi har varit medvetna om att våra 

enkätsvar endast representerar cirka 10 procent av de anställda på enheterna under 

Socialförvaltningen, men har ändå ansett att detta är tillräckligt för att få en uppfattning 

om det bakomliggande problemet. Detta då urvalet av fokusgrupper föll sig på de 

avdelningar som stod för den större delen av den totala sjukfrånvaron 

 

3.5 Intervjuer 

Intervjuerna som vi har genomfört har spelats in för att alla forskare ska kunna ta del av 

materialet från samtliga intervjuer. Därefter har varje intervju transkriberats av den 

deltagande intervjuaren för att lättare kunna plocka ut relevant information för 

resultatet. Dalen (2007) förespråkar att forskaren själv transkriberar samtalet direkt efter 

intervjun genomförts dels då det är ett bra sätt för forskaren att arbeta med texten och 

även då samtalet fortfarande är aktuellt vilket kan påverka transkriberingen av intervjun 

på ett positivt sätt. Även detta är en av anledningarna till att intervjuaren själv har 

transkriberat intervjuerna. Dalen (2007) förklarar att allt material som samlats in från 

intervjuer måste kodas. Kodningen innebär att forskaren går igenom intervjuerna för att 

kunna redogöra för materialets innebörd. Därefter organiseras materialet genom att det 

delas in i olika kategorier. Efter transkriberingen av intervjuerna har vi delat in 

materialet under olika kategorier; kommunikation, informationsflöde, arbetsuppgifter, 

arbetsmiljö och ledarskap. Detta för att sammanställa och sortera materialet på ett bra 

och överskådligt sätt vilket har underlättat bearbetningen av materialet (Dalen, 2007). 
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3.5.1 Semi-strukturerad intervju 

Genom intervjuer hämtas material som ligger till grund för olika beslutsfattande och 

resultat, vilket senare används som underlag för slutsatserna som dras. Olika 

intervjuformer ger olika sorters information. Syftet med intervjuer av kvalitativ karaktär 

är att studera människan i sin verklighet och dess upplevelser för att förstå ett visst 

fenomen (Merriam, 2009). För att få en inblick i de anställdas upplevelser och situation 

inom äldrevården har vi valt att intervjua de anställda. Detta för att få en mer 

djupgående bild av problemen som ligger till grund för den höga sjukfrånvaron inom 

vissa enheter. Då vissa av de bakomliggande faktorerna har varit svåra att identifiera 

genom enbart enkäter, anser vi därför att semi-strukturerade intervjuer var passande för 

vår studie. De som intervjuats var nio anställda på sex avdelningar under tre olika 

enheter. Enheterna som har valts ut har påvisat höga sjuktal och har ungefär lika många 

anställda per enhet. På de olika enheterna bedrivs även samma typ av arbete. Detta har 

varit av betydelse för att kunna sammanställa och jämföra intervjuerna med varandra på 

ett korrekt sätt.  

 

Vid urval av intervjupersoner har vi fått ta del av anställningslistor för enheterna med 

namn och anställningsår på de anställda. För att få en så nyanserad bild som möjligt har 

vi valt ut personer med olika lång anställningstid då vi anser att upplevelserna av arbetet 

kan skilja sig åt beroende på hur länge man varit anställd.  Av de tre intervjupersoner 

per enhet har en intervjuperson en längre anställningstid, en intervjuperson en kortare 

anställningstid och den tredjes anställningstid befinner sig mitt emellan de andra 

intervjupersonerna. Att vi har valt ut intervjupersoner har berott på att vi ansåg att det 

gav en större tillförlitlighet till resultatet, då vi inte känner till intervjupersonerna, än om 

en enhetschef skulle få välja bland sina anställda vilket skulle kunna påverka resultatet 

av studien.  

 

Vid kvalitativ forskning används främst två typer av intervjuer - den ostrukturerade 

intervjun och den semi-strukturerade intervjun. Båda typerna av intervjuer är 

anpassningsbara till intervjupersonens uppfattningar och svar (Bryman & Bell, 2005). 

Vid en semi-strukturerad intervju använder sig forskaren av en intervjuguide med olika 

områden som ska behandlas. Frågorna ska vara ställda så att intervjupersonen har 

möjlighet att svara relativt fritt och även att det finns utrymme för forskaren att ställa 

följdfrågor baserade på intervjupersonens svar (Bryman & Bell, 2005). Intervjuguiden 
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ska ta upp de viktigaste frågorna och områdena men vara relativt öppna så 

intervjupersonen öppnar sig och får beskriva situationen. Vid den här typen av 

intervjuer rekommenderas användning av tekniska hjälpmedel såsom ett ljudband eller 

minidisk då det är intervjupersonens egna ord som är av stor vikt och att dessa lätt kan 

försvinna vid enbart anteckningar. Inspelning av intervjun ger även intervjuaren en mer 

avslappnad attityd (Dalen, 2007).  

 

Grundat på detta har vi använt oss av semi-strukturerade intervjuer då vi inte haft för 

avsikt att styra intervjupersonerna mot några svar utan velat att de ska beskriva och 

berätta öppet om sina upplevelser och uppfattningar. En intervjuguide har använts för 

att vi som intervjuare ska hålla oss inom samma ämnesområde vid samtliga intervjuer. I 

intervjuguiden har vi skrivit ner övergripande och öppna frågor som har lett till öppna 

svar från intervjupersonerna. Åtta av intervjuerna har, i samförstånd med 

intervjupersonerna, spelats in för att inte gå miste om information som kan vara viktig 

för studien. En av intervjupersonerna ville inte bli inspelad vilket resulterade i att 

intervjuaren fick föra anteckningar. Vi är medvetna om att denna intervju har varit 

svårare att tolka då endast en av oss kunnat ta del av den. Då intervjuerna genomförts av 

endast en intervjuare per intervju fanns en risk att vi skulle tolkat intervjuerna olika. 

Med hjälp av inspelningarna kunde samtliga författarna till studien lyssna på 

intervjuerna och därmed tolka information tillsammans. Att endast en intervjuare 

närvarat per intervju har berott på att intervjupersonen ska känna sig bekväm och 

avslappnad. Med flera intervjuare ansåg vi att intervjupersonen kunde ha upplevt 

intervjun som en utfrågning. 

 

3.6 Tolkning 

Tolkning av material ett av de viktigaste stegen vid både insamling och analys av 

empirisk data. Vid tolkning av material tilldelas materialet ett värde och mening. I den 

samhällsvetenskapliga sfären innehar tolkningen av material ett stort värde, mycket på 

grund av den stora mängd av teorier och perspektiv som redan existerar. Utbudet av 

perspektiv och teorier gör det möjligt att tolka och tyda material från en och samma 

studie på många olika sätt beroende på undersökarens perspektiv. Det stora utbudet ökar 

även risken för att välja ett perspektiv som inte lämpar sig för studien ökar. 

Perspektivets lämplighet varierar beroende på objektet som studien fokuserar på 

(Svensson, 2011).  
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Då forskaren under en kvalitativ studie har ett mycket mer närvarande och integrerat 

undersökningssätt än under en kvantitativ studie är även tolkningen av större vikt för 

den kvalitativa studien. Forskaren i en kvalitativ studie har oftast inga “mellanhänder” 

mellan denne och studieobjektet. Detta betyder att forskaren i den kvalitativa studien 

kommer att tolka och värdera materialet både undermedvetet och medvetet i en större 

skala än om denne genomfört en kvantitativ studie (Svensson, 2011). Processen med att 

tolka insamlat material från omvärlden delas upp i tre instanser. Den första instansen är 

den så kallade primärtolkningen, där tolkningen sker genom vårt sinnesintryck av 

materialet. Dessa sinnesintryck måste organiseras och sorteras för att kunna bli 

betydelsefulla. Den primära tolkningens data är i de flesta fall inte uttalad och 

omedvetet tagen av forskaren. På grund av detta ses primärdata ofta som iakttagelser 

vilket kan leda till ett antagande som självklar fakta istället för tolkning (Alvesson & 

Sköldberg 2009/2011).  

 

I studien har vi haft i åtanken om den risk som finns vid insamling av empirisk data 

genom bland annat intervjuer på arbetsplatsen. Vi har dock ansett att behållningen av att 

genomföra intervjuer med medarbetare väger upp de möjliga problem som kan uppstå. 

Vid insamling av det empiriska materialet har vi varit medvetna om den möjliga 

färgning som våra egna åsikter och tankar kan implementera på empirin. De sekundära 

tolkningarna som är den andra instansen i processen är undersökarens tolkningar av 

primärdata. Under denna instans delger forskaren den primära tolkningen till omvärlden 

som till exempel för läsaren av rapporten. Vid denna instans måste undersökaren 

uttrycka sina primära tolkningar med ett sådant språk att mottagaren kan uppfatta 

informationen (Alvesson & Sköldberg 2009/2011). Vi har under sammanställningen av 

empirin betänkt vårt språkliga bruk för att på bästa sätt göra våra och 

intervjupersonernas intryck så klara som möjligt. Den sista instansen i processen är den 

tertiära tolkningen, här analyseras det empiriska materialet i sin helhet. Till skillnad från 

den primära och sekundära tolkningen är den tertiära tolkningen av en tydligare karaktär 

med ett tydligt mål, att besvara den utskrivna frågeställningen (Alvesson & Sköldberg 

2009/2011). Det vi främst har betänkt angående den tertiära tolkningen av empirin är de 

möjliga omedvetna vinklingar vi som forskare kan göra för att få ett bättre svar på 

forskningsfrågan.  
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Vid genomförandet av analyser i det samhällsvetenskapliga området förekommer det tre 

grundläggande tillvägagångssätt; att sortera, att reducera och att argumentera. Dessa tre 

metoder bemöter i sitt agerande även tre problem; kaosproblemet, 

representationsproblemet och auktoritetsproblemet. Att sortera kan härledas till 

forskarens förmåga och eftersträvan att organisera upp den stora mängd insamlad data 

som framkommit i den empiriska undersökningen. Detta är bland annat för att förhindra 

det så kallade kaosproblemet som lätt uppstår vid en o-organiserad empirisk 

datainsamling (Rennstam & Wästerfors, 2011/2011). Då studien har byggts upp i form 

av en triangulering skedde den första datainsamlingen i form av enkäter. Dessa 

sammanställdes genom ett formulärprogram vilket underlättade sorteringen. Detta då 

det insamlade data inte mellanlandade i våra händer, utan fördes automatiskt in i ett 

sammanställningsformulär, vilket underlättade sorteringen av det empiriska data. 

Resultaten av enkätundersökningen har inte bearbetats på ett statistiskt sätt, utan har 

endast utgjort en grund för fortsatt empiri-insamling.  

 

Den andra datainsamlingen skedde genom intervjuer på arbetsplatsen. Då åtta av nio 

intervjuer spelades in transkriberades även dessa under dagen efter intervjun och lästes 

efter det igenom av samtliga i gruppen. Transkriberingarna har sedan tolkats och 

sammanställts i ett gemensamt dokument under olika kategorier. Detta för att få en 

lättöverskådlig blick över det insamlade materialet och med det skapa en strukturerad 

datainsamling. Reducering innebär att undersökaren måste reducera det insamlade 

materialet, detta då det är nästintill omöjlighet för forskaren att redovisa all insamlad 

data i studien. Under reduceringsmetoden bemöter forskaren ofta 

representationsproblemet, där undersökaren måste sålla fram det data och information 

som är viktigast och mest representativt för studien (Rennstam & Wästerfors, 

2011/2011).  

 

Då abduktiv ansats har använts i studien reducerade gruppen materialet från 

enkätundersökningen till att bestå av den informationen av störst vikt. Det utvalda data 

bearbetades sedan tillsammans med teorierna för sammanställningen av den första 

hypotesen. Den reducerade empiriska data insamlad från enkäterna användes även i 

framställningen av intervjufrågorna. Då intervjufrågorna var formade från ett redan 

reducerat material underlättade detta reduceringen av intervjudata även om det även här 

behövdes ta bort “irrelevant” information. Tillvägagångssättet att argumentera som är 
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kopplat till problemet auktoritet där undersökaren upplever en svårighet att göra sig och 

sin studie hörd. För att underlätta detta problem kan forskaren använda sin insamlade 

empiri i en dialog gentemot befintliga teorier. Vidare bör analysen av empirin resultera i 

ett tillägg till redan befintliga teorier som ett komplement. Tillsammans kan detta 

underlätta forskarens argumentation för studiens relevans (Rennstam & Wästerfors, 

2011/2011). I studien, som antagit abduktiv ansats, har sammanställningen av empirin 

varit utgångspunkten. Empiri-insamlingen har sedan bearbetats hand i hand med 

befintliga teorier. Vi anser att detta har bidragit till en bättre argumentation för 

relevansen av vår studie. 

 

3.7 Kvalitet 

Enligt Fangen (2005) kan bedömningskriterier för kvalitet vara validitet och reabilitet. 

Validitet kan delas in i olika pragmatiska former som exempelvis kommunikativ, 

teoretisk, katalytisk och pragmatisk validitet. För att öka trovärdigheten i studien har vi 

därför använt minst två olika pragmatiska former av validitet. Vi har fokuserat på 

teoretisk validitet då teorier använts för att tolka olika situationer inom området som 

studerats. Vi har även använt oss av katalytisk validitet då de individer som studerats 

ska förstå sin värld, självinsikt och riktning bättre - det vill säga hur sjukfrånvaron 

påverkats av organisatoriska faktorer. Detta ska i sin tur leda till att de får djupare 

förståelse för hur deras värld formats och hur den kan ändras till det bättre (Fangen, 

2005). Reliabilitet kan förklaras som pålitligheten av det observerade resultatet. 

Pålitligheten inkluderas även av att det ska vara möjligt att genomföra studien eller 

experimentet och kunna göra liknande observationer (Hartman, 2004). I detta fall kan 

det innebära att de enkäter som har använts i studien ska ge så tillförlitliga och solida 

svar att undersökningen skulle kunna genomföras igen med samma eller liknande 

slutresultat (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). 

 

3.8 Forskningsetik 

Forsman (2004) menar att forskningsetiken berör forskarnas trovärdighet och 

tillförlitligheten i forskningsresultaten. Forskningsetiken kan kategoriseras i två delar 

och dessa är inom-vetenskaplig och utom-vetenskaplig forskningsetik. Inom-

vetenskaplig forskning behandlar kvaliteten i en forskning för att säkerställa att 

forskningen innehåller en acceptabel moral. Utom-vetenskaplig forskningsetik menar att 

hänsyn ska visas till berörda forskningsobjekt, personal och medarbetare. Forskningen 
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ska inte endast visa hänsyn till kortsiktiga konsekvenser men även långsiktiga 

konsekvenser och användning. Forskningsetiken kan grupperas i tre nivåer; primär-, 

sekundär- och metanivån. Primärnivån berör den moraliska halten i forskningen och om 

den är god eller dålig. Frågor som kan beröra primärnivån är bland annat: hur behandlas 

försöksobjekten? Hur noggrant utförs experimenten? Den sekundära nivån innebär hur 

den moraliska halten i forskningen gynnas och bevaras. Detta kan uppnås genom 

exempelvis kollegors granskning eller etik-kommittéer. I metanivån betraktas och 

studeras allt som har med forskningsetiken att göra (Forsman, 2004). Denna studie har 

berört både den inom-vetenskapliga och utom-vetenskapliga forskningsetiken. Detta 

genom att vår forskning har visat, i största möjliga mån, hänsyn till berörda individer i 

form av anonymitet, tydlighet angående studiens syfte och datainsamlingens upplägg. 

Vi har även tagit hänsyn till potentiella kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser som 

kan uppstå som ett resultat av vår studie. Detta har vi gjort genom att få vår forskning 

granskad av olika interna och externa intressenter. Den mest intressanta nivån av 

forskningsetiken i vår studie har varit i primärnivån. Vi har omsorgsfullt gått i genom 

frågor såsom hur forskningsobjekten ska behandlas och hur noggrant undersökningen 

ska utföras på förhand innan handlingar har utförts. Detta för att kunna ta rationella 

beslut för att uppnå en god forskningsetik. I början av undersökningen var vi noga att 

tillsammans med Mönsterås kommun diskutera det ansvar som föreligger vid både 

utförandet av och vid resultatet av studien. Vi är medvetna om att det råder ett delat 

ansvar angående resultatet i studien dock anser vi att huvudansvaret ligger hos oss som 

forskare. Vårt ansvar har varit att lämna ut så uppriktig information om problemet som 

möjligt. Vidare ansåg vi att det är kommunernas ansvar att använda detta i sitt 

hälsoförebyggande arbete om de vill uppnå en lägre sjukfrånvaro.  

 

Enligt Trost (2010) kan känslig information komma fram under datainsamlingen och det 

är viktigt att överväga vad konsekvenserna för studien kan utmynna i. Att bryta 

tystnadsplikten ska undvikas så långt som möjligt, även om detta innebär att en 

rapportering av det som upptäcks under studien uteblir. Att fråga intervjupersonen om 

tillstånd att använda sig av informationen kan vara nödvändigt. Likaså att, innan 

intervjufrågorna ställs, informera om tystnadsplikt, att alla frågor inte behöver besvaras 

och att intervjupersonen har möjligheten att avbryta intervjun när personen vill (Trost, 

2010). Vi är medvetna om att informationen som framkommer genom vår studie kan 

vara av personell och känslig karaktär för både enskilda individer och enheter. Därför 
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har vi valt att låta respondenterna/intervjupersonerna i både enkäter och intervjuer vara 

anonyma. De olika enheterna och avdelningarna med chefer har också hållits anonyma 

för att säkerställa att de inte påverkas negativt av resultaten i studien. Vi har även 

diskuterat denna fråga med vår kontaktperson för att säkerställa att informationen vi 

lämnar ifrån oss används på ett korrekt sätt. Vi har, innan vi påbörjat intervjuerna, 

informerat respondenterna om anonymiteten och könsneutralitet samt att intervjuerna 

kan avbrytas när de vill. Med utgångspunkt från detta anser vi att vi har tagit ansvar för 

de medverkandes integritet samt resultatet av studien. 
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4 Referensram 
I följande kapitel presenteras de teorier som vi anser är relevanta för att förstå vår 

empiri-insamling. Kapitlet är uppdelat i sex rubriker. Vi börjar med att belysa 

betydelsen av organisationer och dess organisering i samhället. Därefter presenteras 

teorier om individen och gruppen i organisationen, kommunikation och 

konflikthantering, personalekonomiska kostnader, hälsa på arbetet och arbetsmiljö. 

Dessa teorier är relevanta då de utgör faktorer som påverkar arbetsmiljön vilken i sin 

tur har en inverkan på sjukfrånvaron inom en organisation.  

 

4.1 Organisation och organisering 

Dagens samhälle kan beskrivas som ett organisationssamhälle där individer och 

organisationer har ett ömsesidigt beroende av varandra (Brunsson, 2013). Begreppet 

”organisation” kan definieras olika beroende på vilket perspektiv som används. En 

definition kan vara att en organisation är ett system av medveten aktivitet. Detta system 

består av en grupp människor som arbetar för att nå ett gemensamt mål eller 

gemensamma mål (Ax et al, 2009). Samtliga individer ingår, medvetet eller omedvetet, 

i organisationer i någon form. Organisationer kan exempelvis vara offentliga 

förvaltningar, företag eller välgörenhet (Brunsson, 2013). Organisationer kännetecknas 

av några grundläggande egenskaper och dessa kan bland annat vara öppenhet, 

ömsesidigt beroende och kontinuitet. Det som särskiljer organisationer inom vården från 

andra är att de befinner sig i en komplex omvärld som är mer driven av den sociala 

miljön snarare än tekniskt effektivitet. Detta innebär med andra ord att organisationer 

inom vården blir påverkade av sin omvärld och behöver i sin tur anpassa sig till detta 

(Georgopoulos, 1972). 
 

Enligt Carlström (2009) påverkas organiseringen inom vården av nya krav och trender 

såsom ekonomisering och samverkanskrav. Vården genomgår en ekonomisering för att 

öka effektiviteten och samtidigt kunna bibehålla kvalitet samt produktivitet. Samverkan 

mellan olika parter inom offentlig förvaltning är en förutsättning för att uppnå 

effektivitet. Idealet är att kunna samverka med andra förvaltningar men i praktiken är 

det svårare att uppnå då det kolliderar med vårdens tröga vårdsystem. Dagens 

omvärldsförändringar sker även i snabbare takt än tidigare vilket utgör en 



  
 

21 

komplicerande faktor för organisationer inom vården. Detta då organisationer inom 

vården ofta är hierarkiska och fungerar trögt i snabba förändringar. Dock har den nya 

teknologin skapat bättre förutsättningar inom vården. Den nya teknologin har bland 

annat påverkat takten vid överföring av dokument, rapporter och patienters personliga 

tillhörigheter. Teknologin har även resulterat i nya metoder för att betala avgift, 

snabbare receptuppdatering och så vidare (Carlström, 2009). 

 

4.2 Individen i organisationen 

Maslow (1943) menar att människans behov är uppdelade i fem steg. Det första steget i 

behovstrappan är ett grundläggande behov, det fysiologiska behovet. Fysiologiska 

behov är grundläggande behov som människan behöver för överlevnad såsom bland 

annat mat, vatten och syre. Om det första behovssteget är uppfyllt strävar människan 

efter att uppnå nästa steg. Det andra steget är behov av trygghet och säkerhet. När 

människan känner sig trygg och har en stabil omgivning strävar han/hon mot nästa steg 

som handlar om behovet att känna gemenskap och kärlek med andra människor. Det 

fjärde steget i behovstrappan behandlar behovet av själv ha en god självkänsla samt 

uppskattning och erkännande ifrån omgivningen. Det sista och femte steget i 

behovstrappan är behovet av självförverkligande vilket handlar om att människan vill 

utnyttja sin fulla potential. Författaren förklarar detta som att en musiker måste göra 

musik och en målare måste måla för att undvika rastlöshet och för att kunna bli lycklig. 

Generellt för denna teori är att när individen uppfyllt ett behov strävar denne 

automatiskt efter att uppnå nästa (Maslow, 1943). Maslows teori är relevant för vår 

studie då den beskriver individens behov vilket är en optimal utgångspunkt för att förstå 

de anställda och deras arbetssituation. Det steget som är mest väsentligt för studien är 

det tredje steget, gemenskap och kärlek med andra människor.  
 

Maltén (1992) menar att individen har ett behov av att tillhöra en grupp - att leva i 

flock. Individen söker sig ständigt till gemenskap och genom detta skapas “vi-anda”. 

Människan kan därför beskrivas som en gruppvarelse. En grupp kan definieras som en 

samling av individer med gemensamma mål och normer där gruppen träffas regelbundet 

och systematiskt. Samhörighet och kommunikation i gruppen är av betydande karaktär. 

Det finns olika typer av grupper såsom primär-, sekundär-, och medlemsgrupp. 

Primärgrupp kan förklaras som en grupp som har nära kontakt och en stark “vi-anda”. I 

primärgruppen är det lätt hänt att ta efter varandras beteendemönster och normer. 
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Exempel på primärgrupper är familj, vänskapsgäng och arbetslaget. I sekundärgruppen 

är interaktionen inte lika stark som i primärgruppen. Exempel på sekundärgrupper är 

skolklasser, föreningar, anställda på ett företag. Medlemsgrupp kan förklaras som en 

grupp där individen ingår på ett eller annat sätt. I medlemsgruppen kan individen vara 

enbart passiv eller oengagerad. Primär- och sekundärgrupp är de grupper som är 

relevanta för denna studie då vi vill undersöka olika arbetsgrupper under olika enheter. 

Ett framgångsrikt arbetslag kan beskrivas som en grupp där det finns engagemang för 

gemensam måluppfyllelse, god sammanhållning med “vi-känsla”, trygghet, gemensam 

måluppfyllelse och delad glädje för måluppfyllelse (Maltén, 1992). 

 

4.2.1 Organisationskultur 

Tidigare forskning visar att under 1980-talet ökade intresset för hur organisationskultur 

påverkade organisationer och dess anställda. Organisationskultur består av 

organisationens normer, regler och beteende. Dessa faktorer genomsyrar de anställda 

inom organisationen och fungerar som en bindning mellan medlemmarna (Lund, 2003). 

Organisationskultur kan även ge och upprätta en gruppidentitet samt begränsa vissa 

beteendemönster inom gruppen (Jackson & Carter, 2007). Uppsättningar av mentala 

faktorer i en organisationskultur påverkar och påverkas av medlemmarna. Varje individ 

har någon form av mental programmering med mönster av tankar, känslor och sätt att 

agera. Denna mentala programmering formas under individens livstid och påverkas av 

olika faktorer såsom exempelvis uppfostran, sociala miljöer och arbetsplatsen 

(Hofstede, 1991).  

 

Figur 1: Människans mentala program på tre nivåer (Hofstede, 1991:4).  
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På bilden ovan beskrivs människans mentala program på tre nivåer. Den första nivån, 

den mänskliga naturen, bestäms av individens gener som i sin tur påverkar den fysiska 

och grundläggande psykologiska funktionssätten hos människan. Den andra nivån, 

kultur, beskrivs som något inlärd snarare än medfödd då den grundas i individens 

sociala miljö. Den tredje nivån, personlighet, kan definieras som individens egenskaper. 

Dessa egenskaper är delvis medfödda men är samtidigt inlärda från den sociala miljön 

(Hofstede, 1991). Studiens huvudfokus kommer att vara den andra nivån, kulturen, där 

inriktningen kommer att vara frånvarokulturen. 
 

4.2.2 Frånvarokultur 

Frånvarokultur kan definieras som en kultur där medarbetarna delar på gemensamma 

normer för sjukfrånvaro inom organisationen. Frånvarokultur grundar delvis 

konstruktionen av sjukfrånvaro inom olika grupper. Dessa normer för sjukfrånvaro 

påverkar bland annat från vilken grad det är acceptabelt att sjukskriva sig inom gruppen. 

Det som även påverkar sjukfrånvaro på arbetsplatsen är medarbetarnas vana att 

sjukskriva sig. Denna vana förklarar individens åsikter och attityder vad det gäller 

frånvarokulturen i en grupp. Forskning visar att en svag sammanhållning i gruppen 

påverkar den individuella medarbetarens attityd. Detta i sin tur influerar den 

gemensamma frånvarokulturen (Siukola et al, 2013). 

 

4.3 Kommunalt ledarskap 

“If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, 

you are a leader.”  

- John Quincy Adams, sixth president of the USA (Abib-Pech, 2013:5) 

 
Det finns en rad olika definitioner av begreppet “ledarskap”. En definition kan vara att 

ledarskap är en process där en individ påverkar en grupp människor för att nå ett 

gemensamt eller gemensamma mål (Stogdill, 1950/2008). Ett framgångsrikt ledarskap 

varierar över tiden då det påverkas av olika faktorer. Dessa faktorer kan exempelvis 

vara trender, omgivning och kultur (Blomquist & Röding, 2010).  Ledarskap kan 

beskrivas som en relation mellan olika individer, minst två, där den ena är ledare och 

de(n) andra är följeslagare. Kommunala chefer har olika krav utifrån såsom lagstiftning, 

kommunpolitiker, chefens egen profession och andra intressenter. De förväntas vara 

lojala mot lagstiftningen och se till att förvaltningen inte fatta olagliga beslut eller 
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förslag. Kommunpolitiker tar beslut och kommer med direktiv vilket ställer andra krav 

på kommunala chefer. Krav från chefens profession behandlar bland annat 

professionella kunskaper från uppdragsgivare eller själva chefen. Det fjärde kravet är 

från övriga intressenter som exempelvis företag i kommunen, invånare och föräldrar till 

dagis- och skolbarnen. Dessa fyra kraven måste kommunala chefer ta hänsyn till vilket 

även utgör grunden för hur ledarskapet utövas inom kommunal sektor (Blom, 1994).  

 

4.3.1 Ledarskap inom vården 

Grönlund et al (2014) menar att ledarskap är en betydande faktor för vårdens utveckling 

och kvalitet. Tidigare forskning visar att förbättrade ledaregenskaper resulterar i högre 

grad av arbetsnärvaro och lägre sjukfrånvaro bland anställda inom äldrevård. Enligt 

Carlström (2009) består hälso- och sjukvård ofta av ett begränsat antal ledare och en 

stor grupp medarbetare. Detta då det har skett en tillplattning av organisationer inom 

vården. Det är inte ovanligt att en vårdchef har ett personalansvar för mellan 11 och 95 

anställda. Det krävs att vårdchefer har särskilda kunskaper i och utanför organisationen 

för att kunna leda. Trots tröga vårdsystem förväntas det att vårdchefer är flexibla med 

att anpassa sig till nya villkor. Vanligtvis är det mellanchefer i vård som ska införa nya 

idéer som kommer längre upp i hierarkin. Dessa idéer är riktade till personalen längre 

ner vilket resulterar i styrning uppifrån samtidigt som påverkanstryck nedifrån. 

Vårdchefer hamnar därför i ett mellanläge som är begränsad av två punkter. 

Mellanchefer i vård räknas bland annat som enhetschefer, områdeschefer och 

avdelningsföreståndare (Carlström, 2009).  

 

4.4 Kommunikation och konflikthantering 

4.4.1 Intern kommunikation inom organisationen 

Kommunikation kan definieras som ett utbyte av budskap mellan en sändare och en 

mottagare. I en enkel kommunikation kodar sändaren budskapet innan det skickas. 

Mottagaren behöver tolka budskapet innan för att kunna ta till sig det sända budskapet. 

Sändarens kodning och mottagarens tolkning av budskapet påverkas av parternas 

personliga erfarenheter, bakgrund, sinnesstämning och fantasier. Till detta tillkommer 

även begreppet “feedback” vilket kan ses som en nyckelfunktion i kommunikations-

processen. Feedback används bland annat för att kontrollera det budskap som mottagits 

från sändaren. Detta kan göras i form av: “förstår jag dig rätt” eller “menar du så här” 

(Maltén, 1998).  
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När det kommer till intern kommunikation inom organisationer finns det generellt sex 

olika sätt att dela upp kommunikationen på; informativ, regulativ, integration, ledning, 

övertalande och socialiseringsfunktion. Den informativa funktionen vänder sig vertikalt 

och/eller lateralt till medarbetare för att nå ut med den information som gör det möjligt 

för dem att utföra sina arbetsuppgifter. Den regulativa funktionen hanterar den interna 

kommunikationen av de regler, policys och värderingar som styr sättet att tänka och 

handla i organisationen. Denna kommunikation kan vara direkta tillsägelser från chefer 

eller olika skrifter som tar upp organisationens värderingar. Det tredje sättet för intern 

kommunikation är integrationsfunktionen och denna riktar in sig på delegering och 

koordinering av arbetsuppgifter inom organisationen.  

 

Ledningsfunktionen är funktionell när den används som ett verktyg för ledning eller 

chef att lära känna medarbetare inom organisationen. Det är även genom 

ledningsfunktionen där kommunikationen av kraven för att uppnå utsatta mål sker till 

medarbetare. Den femte uppdelningen är den övertalande funktionen vilket följer den 

föregående ledningsfunktionen vars syfte är att övertala och påverka medarbetare att 

utföra en särskild uppgift. Den sista socialiseringsfunktionen är den indelning som 

oftast glöms bort men som enligt författaren är den viktigaste av alla sex indelningar. 

Socialiseringsfunktionen är avgörande i frågan om en individ kan överleva inom 

organisationen och hanterar möjligheterna för individen att bli integrerad in i ett redan 

befintligt kommunikationssystem. Funktionen hanterar vem det är individen ska prata 

med för att få tag på information som är nödvändig för fortlevnad inom organisationen. 

Funktionen hanterar även vad som är ett lämpligt sätt att agera på enligt organisationens 

normer. Denna typ av indelning av intern kommunikationen är mest lämpad i 

akademiska sammanhang. Om en mer praktisk indelning av intern kommunikation ska 

ske kan det vara mer lämpat att dela upp kommunikationen efter innehåll (Heide et al, 

2005).  

 
4.4.2 Konflikter och konflikthantering inom vården 

Genom åren har det producerats en rad olika svar på begreppet “konflikter”. Newcomb 

(Coser, 1971/1998) menar att konflikter är ett spänningstillstånd mellan en individ och 

en grupp vilket resulterar i en kommunikationsstörning dem emellan. DeBono 

(1986/1998) förklarar att konflikter är som en sammanstötning mellan olika intressen, 
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synsätt eller handlingar. Maltén (1998) genomför en sammanställning av Deutsch 

(1973/1998) förklaring på begreppet; 
 

“En konflikt uppstår vid en sammanstötning, en kollision eller annan oförenlighet 

mellan mål, intressen, synsätt, värderingar, grundläggande behov eller personlig stil.” 

- (Maltén, 1998:145) 

 

Maltén (1998) förklarar att chefer och medarbetare kan inneha olika typer av 

förväntningar och målsättning på hur organisationen bör utvecklas, vilket kommer att 

medföra konflikter inom organisationen. Vid en konflikt bör det även ske en viss 

eftertänksamhet angående möjligheten att en konflikthantering är lönsam och 

funktionell. Om den inte bedöms vara lönsam och funktionell bör organisationen 

undvika att hantera den. Det är helt enkelt viktigt att bland annat låta bagatellaktiga 

konflikter äga rum utan hantering (Maltén, 1998).  
 

I dagens samhälle har media en förkärlek för att måla upp en bild av en vård och 

omsorgssektor i ständig konflikt. Dessa konflikter är antingen personalkonflikter, 

förvaltningskonflikter eller om än vanligare konflikter mellan vårdtagare eller anhöriga 

som uppfattar att de blivit missvårdade gentemot vårdgivare. Till följd av detta 

tillkommer i vissa fall konflikter inom rättegångar och uppsägningar. Även om det är 

välbekant att media har en preferens att rapportera så negativt som möjligt går det inte 

att undvika att det är vanligt med konflikter inom vårdsektorn, då främst inom den 

offentliga verksamheten.  I en norsk arbetslivsundersökning framgick det att hela 44 

procent av de anställda inom offentlig sektor upplevde konflikter i förhållande med 

ledningen, 32 procent av de anställda upplevde konflikter mellan kollegor och 27 

procent mellan anställda och brukare. Från denna statistik kan det konstateras att den 

offentliga sektorn är konflikttät. Detta betyder dock inte nödvändigtvis att den offentliga 

sektorn består av besvärliga individer. Det går heller inte att anta att en hög 

konfliktpotential är något negativt eller att en låg konfliktpotential är något positivt. 

Konfliktpotentialen inom en organisation är troligtvis på rätt nivå när organisationen 

inte undviker nödvändiga förändringar på grund av rädslan för konflikter, men ej heller 

skapar en konflikt vid varje förändring (Ekeland, 2006). 
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4.5 Hälsa på arbetet 

Från det industriella sättet att organisera och se på de anställdas hälsa har vi genom 

århundradet skapat ett nytt arbetsliv med hälsosammare arbetsplatser och humanare 

arbetsförhållanden. Dock har vi under det nya seklet sett en ny trend av högre 

sjukskrivningar. Statistiken visar att sjukskrivningarna även har blivit längre och ofta 

beror på psykologiska faktorer hos den sjukskrivne (Karasek & Theorell, 1990/2012). 

Efter år 2010 har sjukskrivningar relaterade till stress blivit den näst vanligaste formen 

efter depression och resulterar varje år i en kostnad på tre miljarder kronor. En tydlig 

förändring från den “äldre” och den “nya” arbetsmarknaden kan ses inom den offentliga 

sektorn där den bräckliga balansen mellan krav på anpassning och organisatoriska 

resurser är ur fas. Omställningen inom den offentliga sektorn där arbetsuppgifter och 

yrkesgrupper som gränsar till “medmänskliga aktiviteter” fått en prislapp, skapar 

osäkerhet, stress och överbelastning på gränsen till kollaps för de yrkesverksamma 

(Theorell, 2012). Tidigare studier av Perski (2006/2012) visar att 25 procent av 

yrkesverksamma inom bland annat äldrevården redan befinner sig i stadiet gränsande 

till kollaps. I Kommunals undersökning (kommunal [www]) förklaras det att de främsta 

orsakerna till ohälsa inom vårdyrket, som är ett kvinnodominerade yrke, är hög 

arbetsbelastning, stress och högt arbetstempo. 
 
4.5.1 Känslan av sammanhang på arbetet 

Under åren har det framkommit en rad olika teorier och hypoteser för att förklara hälsa. 

Detta dels genom begrepp och teorier om hur hälsa skapas. Teoretikern Aaron 

Antonovsky (1991) ställde sig frågorna: varför vissa individer som utsätts för 

påfrestningar i alla dess former ändå kan bibehålla hälsan samt hur dessa individer i 

vissa fall kan fortsätta utvecklas och växa som person. Dessa frågor blev grunden till i 

Antonovskys forskning med målet att finna “hälsans mysterium”. Kopplat till detta 

menar författaren att det medicinska synsättet inte räcker för att täcka eller förklara 

dessa ställda frågor. Den medicinska världsbilden var ofullständig då fokus endast låg 

på sjukdom och ohälsa samt att den medicinska synen endast särskiljer på frisk och 

sjuk. I ett försök att besvara frågorna och komplettera det medicinska synsättet skapade 

Antonovsky (1991) teorin KASAM - känsla av sammanhang.  
 

KASAM är uppbyggd på tre element; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Det första elementet, begriplighet, behandlar i vilken grad individen har förmåga att 
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göra händelser i sin omgivning och omvärld som begripliga. En individ med hög grad 

av begriplighet hanterar situationer, förutsägbara eller oförutsägbara, genom att 

strukturera, förklara och därmed begripa den. Hanterbarhet är det andra elementet som 

behandlar i vilken grad individen har resurser att använda sig av för att hantera oväntade 

situationer. Det tredje elementet är meningsfullhet och behandlar områden som 

individen upplever som betydelsefulla. Detta element beskrivs som motivationsdelen 

inom KASAM - det området i individens liv som gör att de vill investera tid och kraft i 

något. Individer som har en stark KASAM och då en stark känsla av meningsfullhet 

innehar områden i sina liv som betyder mycket för dem och som motiverar dem att 

fortsätta framåt. Om individerna besitter en låg KASAM och med det en låg känsla av 

meningsfullhet, uppvisar ofta dessa individer att i extremfallen inte ha något i livet som 

de bryr sig om och med det motiverar dem (Antonovsky, 1991). KASAM är relevant för 

studien då de anställdas upplevda “känsla av sammanhang” på arbetsplatsen kan spegla 

funktioner som fungerar bra och mindre bra inom organisationen.  

 

4.6 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljö är ett brett och omfattande begrepp som innehåller en rad olika faktorer och 

parametrar; fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Exempel på fysisk arbetsmiljö skulle 

kunna vara ljud, ljus och luft. Vid sidan av dessa fysiska parametrar behandlas i 

arbetsmiljölagen även relationer mellan individer på arbetsplatsen och trivsel på 

arbetsplatsen. Dessa begrepp klassificeras oftast som parametrar tillhörande det 

psykosociala arbetsmiljöområdet. Det finns även ett tredje arbetsmiljöområde som är 

relevant i den genomförda studien, de medicinska arbetsmiljöfrågorna. Detta tredje 

arbetsmiljöområde hanterar bland annat frågor som arbetsställning (Zanderin, 1997).  

 

4.6.1 Psykosocial arbetsmiljö 

Psykosocial arbetsmiljö behandlar, precis som namnet indikerar, den psykosociala 

tillvaron såsom trivsel, stress och relationer i arbetslivet. Den psykosociala arbetsmiljön 

utgår oftast ifrån individen som person och dennes förutsättningar. En individ kan 

uppfatta en arbetssituation som något negativt medan en annan uppfattar samma 

arbetssituation som positivt eller neutralt. Den psykosociala arbetsmiljön kännetecknas 

av ett samband och påverkan mellan miljön och den individuella personen vilka 

påverkar varandra kontinuerligt i arbetslivet. Det är viktigt att poängtera att psykosocial 

arbetsmiljö inte behandlar miljön eller individen som två isolerade variabler, utan 
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behandlar ett samspel dem emellan, både som en process och som ett resultat 

(Agervold, 2001). 
 

4.6.2 Ergonomi 

Ergonomi är egentligen en sammansättning av två grekiska ord; ergon som betyder 

arbete och normos som betyder lag eller regel (Wallbom, 1989). Upphov för 

ergonomiska problem och dess lösningar kan delas upp i fyra olika plan: det 

samhälleliga-, det organisatoriska-, grupp- och individplanet. Vid en analys av ett 

ergonomiskt problem är det av största vikt att granska problemet på rätt analysplan. En 

rad olika omständigheter kan påverka analysen och på det första samhälleliga planet kan 

det exempelvis vara politiska riktlinjer, kulturella synsätt, ekonomi och arbetsnormer. 

På det organisatoriska planet är exempel på omständigheter arbetsplatsens utformning, 

organisationens klimat och ledarskapets utövning. På grupplanet kan förhållanden som 

arbetsuppgifter, återkoppling av resultat, trivsel och stress påverka analysen av 

ergonomiska problem. Det sista planet som kopplas till individen är faktorer såsom 

individens ålder, kön och hälsa. Dessa kan påverka analysen av det ergonomiska 

problemet. Det är viktigt att granska och analysera de ergonomiska problemen på rätt 

plan då lösningarna bör utföras på det plan som problemet härstammar från (Holmström 

et al, 1999). 
 

 
4.6.3 Arbetsmiljölagen 

Enligt Arbetsmiljölagen 1 kap. 1 § ska arbetsgivaren ta till alla åtgärder som krävs för 

att “förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god 

arbetsmiljö” (Arbetsmiljölagen 1 kap. 1§). Arbetsmiljölagens målsättning är att 

arbetsmiljön inte endast ska utformas på ett förebyggande sätt utan även utformas för att 

de mänskliga behoven ska tillgodoses (Ericson, 2012). Arbetsmiljölagen reglerar även 

de arbetsförhållanden som bör gälla för att passa arbetstagarnas psykiska och fysiska 

förutsättningar. Två typer av ansvar är kopplade till arbetsmiljön på arbetsplatsen; 

arbetsgivar-ansvaret och arbetstagar-ansvaret. Ansvaret för arbetsmiljön ligger både hos 

arbetsgivaren och arbetstagaren som ska samarbeta för en så god arbetsmiljö som 

möjligt. Arbetsgivaren ska enligt arbetsmiljölagen vidta alla åtgärder som är nödvändiga 

för att förhindra att arbetstagarna ska utsättas för ohälsosamma och riskfyllda 

arbetssituationer. Arbetstagarens ansvar ligger i att ska följa de föreskrifter och att 

använda den utrustning som föreligger i det dagliga arbetet. Utöver detta ska 
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arbetstagaren medverka och delta i det arbete som ska eftersträva en positiv arbetsmiljö 

(Sveriges kommuner och landsting, 2011).  
 
 
4.6.4 Arbetsbelastning 

En övervägande del av de sysselsatta individerna i arbetslivet menar att arbetsbelastning 

har ökat på arbetsmarknaden under de senaste åren. Detta har föranlett att stress, ohälsa 

och sjukskrivningar har ökat. Denna ökning av belastning påvisar många författare och 

teoretiker grundas på de nedskärningar och besparingar som drabbat arbetsmarknaden 

under åren. Detta har resulterat i att framgångsfaktorer för organisationer inkluderar 

förmågan att skapa en hållbar arbetsbelastning för de anställda. Det finns ett flertal 

exempel på åtgärder för att minska den fysiska och psykiska belastningen för de 

anställda. Tre av dessa lösningar är ökad ordinarie bemanning, resurspool för vikarier 

och arbetsrotationer. Att öka ordinarie bemanning är en av de mest effektiva åtgärderna 

för att minska belastningen inom organisationen. Detta ökar chanserna att de 

arbetsuppgifter som ska genomföras blir genomförda. Försök till att minska 

belastningen för befintlig personal har genomförts på bland annat Ystad lasarett där alla 

arbetsuppgifter som inte kräver sjukvårdsutbildning genomförs av annan personal. På 

grund av detta har den ordinarie sjukvårdspersonalen mer tid till att göra det de faktiskt 

ska göra - att vårda patienter. Ett annat exempel på åtgärder som organisationer kan 

genomföra för att minska arbetsbelastningen inom organisationen är att nyttja 

resurspooler där organisationen anställer ett antal individer vars syfte är att kunna vara 

inkallningsbara vid udda och obekväma tider, liknande en jourpersonal.  Denna åtgärd 

är användbar när organisationen befinner sig i en fluktuerande och kaotisk omvärld där 

personal kan behövas sätta in med kort varsel. Vid tester av denna metod har det 

framkommit att både arbetskvalitet och hälsan hos de anställda har förbättrats efter 

införandet. Den tredje åtgärden för minskad arbetsbelastning är arbetsrotation detta för 

att minska den fysiska bördan av ett visst krävande arbetsmoment. Studier som 

genomförts på arbetsplatser visade på mindre smärta, lägre blodtryck och mindre stress 

efter en övergång till roteringsarbete (Angelöw, 2002).  

 

4.6.5 Krav, kontroll och stöd inom organisationen 

Karasek och Theorell (1990) menar att graden av kontroll och krav utgör en grund för 

stress i arbetet. Om en individ har en hög grad av yttre krav samtidigt som en låg grad 

av personlig kontroll finns det en stor risk att detta förhållande leder till ohälsa. Dessa 
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typer av arbeten kallar författarna för “High-Strain Jobs”. Däremot om individen har en 

stor grad av både krav och personlig kontroll leder detta till en positiv konsekvens och 

något som författarna vill kalla för “Active Jobs”. Här menar författarna vidare att 

individens förmåga för inlärning och utveckling är hög. “Low-Strain Jobs” har en låg 

grad av krav och en hög grad av personlig kontroll. När kontrollen är högre än kraven 

har individen en större chans att hantera arbetet på optimalt sätt vilket leder till en 

minskad risk för ohälsa. I “Passive Jobs” är graden på både kraven och den personliga 

kontrollen låg. Här finns en risk att individen blir oengagerad. Från början bestod 

modellen endast av krav- och kontroll, men har senare även kompletterats med faktorn 

“stöd”. Stöd i arbetslivet kan fungera som en faktor för ökad känsla av grupptillhörighet 

i form av ett samspel med kollegor men kan även handla om stöd från chefer eller 

administrativt stöd. Den mest exemplariska kombinationen av stöd, kontroll och krav är 

bra stöd från organisationen, hög personlig kontroll och låga yttre krav (Karasek & 

Theorell, 1990). 
 

  

Figur 2: Psychological demand/decision latitude model (Karasek, 1979/1990:32).  
 

4.6.6 Ökad stressnivå 

Stress är ett omfattande begrepp och används i stor utsträckning för att beskriva ett 

komplicerat fenomen. Begreppet myntades av teoretikern Hans Selye under 1940-talet 

när han i Kanada undersökte organismers ackumulerade reaktioner på externa och 

interna ansträngningar. Denna studie är i många fall direkt överföringsbar till 

människans egna reaktioner på ansträngningar (Perski, 1999/2012). Selye 

(1958/2012) urskilde i sin studie tre faser i stressens utvecklingsprocess. Den första 

fasen, alarmfasen, avstannar all aktivitet för individen. Detta i ett försök att klargöra 

hotet för att sedan medvetet eller omedvetet bestämma sig för en reaktion. Alarmfasen 
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avlöses av den så kallade motståndsfasen. I denna fas frammanar individen stora 

mängder med energi för att kunna möta hotet. En individ i denna fas kan liknas med en 

form av supermänniska som kan åstadkomma i princip vad som helst och som inte blir 

sjuk. Under motståndsfasen kan individen tåla påfrestningar av stor kvantitet utan att 

stanna upp. I naturen och i vår historia avslutas denna fas med att hotet antingen är 

undanröjt eller att organismen fallit offer för hotet. Detta är dock inte alltid 

överföringsbart till vårt moderna samhälle då hotet i de flesta fallen består trots 

ansträngningarna individen presterat i motståndsfasen (Prevent arbetsmiljö, 2008).  
 

På grund av att hotet består för individen inleds den tredje och sista fasen, 

utmattningsfasen. Under denna fas börjar bieffekter från motståndsfasen att göra sig 

hörda. Det första tecknet av denna fas är bland annat en konstant och ihållande trötthet. 

Detta tecken avlöses av antingen ett omåttligt behov av sömn eller stora 

sömnsvårigheter. Om utmattningsfasen är lång kan individen även uppvisa de allvarliga 

tecknen på total olust vid olika aktiviteter och arbetsuppgifter. Detta leder vidare till det 

sista och fjärde tecknet på utmattningsfasen, fysiska problem såsom förkylningar, 

infektioner och mag- eller hud- problem (Selye, 1958/2012). En långvarig tid av stress 

ökar även risken för psykiska besvär såsom utbrändhet eller utmattningsdepression. 

Utbrändhet orsakas av en skada i regleringssystemet för individens uppvarvning och 

återhämtning. Tillståndet igenkänns av en nära total fysisk och psykisk utmattning, 

individen som är drabbad av sjukdomen har inte bara slut på energi. Rubbningen i 

regleringssystemet orsakar även svårigheter för individens minne, koncentration och 

tidsuppfattning (Prevent arbetsmiljö, 2008).   
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5 Empiri 
Här presenteras den empiri som bearbetats från enkätundersökningen och de nio 

intervjuerna som genomförts. Det är 56 respondenter som har deltagit i 

enkätundersökningen där 98 procent är kvinnor i olika åldrar. Majoriteten av 

respondenterna som har svarat på enkätundersökningen är mellan 36 till 45 och 56 till 

65. Det är 79 procent av respondenterna som har gymnasial utbildning och samtliga 

arbetar dagtid. Med andra ord skiljer det sig inte mycket mellan respondenterna i 

bakgrundsvariabler såsom kön, utbildning och dags-/nattpass mer än ålder. I 

intervjuerna har nio personer deltagit från fyra avdelningar under tre enheter. 

 
Figur 1.3 en sammanställning av respondenternas ålder i enkätundersökningen (Bilaga 

3).  
 

5.1 Information och kommunikation 

Enkätundersökningen visar att 92 procent av respondenterna anser att 

informationsflödet mellan chef och anställda fungerar bra.  Upplevelsen av 

kommunikationen med chefen varierar mellan intervjupersonerna. Intervjuperson B 

förklarar att kommunikationen med chefen har förbättrats, dock upplever hen att chefen 

inte alltid förstår de anställdas arbete. Hen önskar vidare att chefen kommer till ut 

avdelningen för att se vad de gör. Intervjuperson D menar att kommunikationen med 

den närmsta chefen är bra när chefen väl är närvarande på avdelningen. Enligt 

respondenterna når information och nyheter ut till de anställda genom veckobrev där 

olika händelser och aktiviteter under veckan tas upp, men även vad som kommer hända 
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den följande veckan. Utöver veckobrevet sker kommunikation direkt med chefen. Dock 

påpekas det under flera intervjuer att tillgängligheten till chefen är bristande. 

Intervjuperson G förklarar att chefen har ett stort ansvarsområde vilket resulterar i att 

chefen är svår att få tag på. Intervjuperson G menar vidare att detta kan leda till 

irritation. Hen beskriver att “då står man där och stampar”. Om kommunikationen inte 

sker via veckobrev eller direkt med chefen menar intervjuperson I att nyheter och 

information sker muntligt, internt, mellan de anställda. Detta sätt kallar hen för 

“skvallervägen”.  
 

Intervjuperson B upplever att kommunikationen mellan de anställda är bra till och från. 

Hen menar att det kan brista lite i kommunikationen när information och beslut inte 

skrivs ner i pärmarna. Intervjuperson H förklarar att kommunikationen mellan natt- och 

dagpersonal ibland kan brista. Detta förklarar hen beror på att de anställda har olika 

åsikter om hur arbetet ska utföras.  
 

“Det kan bli lite onödiga vändningar. För ena gänget kanske tycker på ett sätt och det 

andra tycker på ett annat sätt. Till exempel om någon vill sitta uppe, en del lägger 

personen i fråga och en del inte.” 

 

Dock visar enkätundersökningen att 82 procent av respondenterna anser att 

informationsflödet mellan de anställda fungerar bra. Intervjuperson B menar att på 

grund av stora arbetsgrupper kan kommunikationen ibland brista. Hen menar vidare att 

dokumentation av det som sägs och beslutas är av stor vikt för att informationsflödet 

ska fungera bra. Genom dokumentation av det som sägs och beslutas menar hen att 

samtliga anställda kan ta del av informationen. Intervjuperson C har önskemål om att ha 

ett uppföljningsmöte var sjätte vecka där information delges. Intervjuperson E förklarar 

att ett uppföljningsmöte var sjätte vecka redan finns på deras avdelning. Hen menar 

vidare att kommunikationen mellan de anställda fungerar bra.  
 

5.2 Trivsel på arbetsplatsen 

Enligt enkätundersökningen upplever 38 procent att konflikter är vanliga på deras 

arbetsplats. Intervjuperson B upplever att det har varit lite “tjafsigt” på avdelningen på 

senaste tiden. Hen vet dock inte vad detta beror på men menar att detta är tillfälligt. 

Intervjuperson F berättar att prat bakom ryggen är vanligt förekommande på hens 

avdelning. Detta beror på en rädsla för att ta upp diskussioner som kan medföra 
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eventuella problem direkt med arbetskamraten. Enkätundersökningen visar även att 34 

procent upplever att konflikter inte hanteras på ett bra sätt. Dock upplever 66 procent att 

konflikter hanteras på ett bra sätt. Intervjupersoner G, H och I menar att gemenskapen 

på deras avdelning är mycket bra. Dessa intervjupersoner berättar att det i arbetet sker 

en ”tyst kommunikation” mellan de anställda. De vet vad de ska göra och litar på att den 

andra personen utför arbetsuppgifterna. 
 

“Jag trivs jättebra. Det är bra stämning, vi är måna om varandra, hjälper varandra och 

bryr oss om varandra. Jag tror de flesta känner så. Jag hoppas det i alla fall. Det är en 

bra grupp och det är inget tjafs om man behöver hjälp. Gemenskapen är bra. Är det 

någon som mår dåligt så ställer man upp och stöttar. Jag tycker det är bra.” 

 

Undersökningen visar att 63 procent av de anställda upplever att gemenskapen är 

mycket bra och 25 procent menar att den är bra, vilket även speglas i flertalet av 

intervjuerna. Respondenterna upplever i de flesta fall att gemenskapen på avdelningarna 

är bra. Dock påtalar flera att gemenskapen i enheterna som helhet är mindre bra. 

Intervjuperson C förklarar att hen träffar de andra inom enheten väldigt sällan. 

Intervjuperson G och H berättar att stor del av arbetsgruppen på avdelningen umgås 

privat utanför arbetet. När det kommer till gemenskapen i samtliga enheter under 

Socialförvaltningen menar intervjuperson I att aktiviteter som anordnas av Mönsterås 

kommun sker en gång om året. Hen berättar att det är dåligt uppslutning på dessa 

aktiviteter. Intervjuperson A förklarar att hen aldrig deltagit i personalfester som 

anordnats under de tio åren som hen jobbat. Hen önskar att personalfesten byts ut till 

någon annan aktivitet. Intervjuperson I berättar att de anställda får trivselpengar som de 

använder till att gå ut och äta ihop en gång om året. Enkätundersökningen påvisar en 

hög trivsel på arbetsplatsen hos 96 procent av respondenterna. Och flera av 

respondenterna uttrycker att de trivs med sitt arbete. Både på arbetsplatsen men även 

med sitt arbete. Intervjuperson I berättar; “Jag tycker om att ta hand om gamla för de 

har ju slitit och släpat hela sitt liv för att bygga upp så det känns skönt. Det känns bra att 

ta hand om dem helt enkelt”. Även intervjuperson E uttrycker att hen upplever att 

arbetet med äldre är trivsamt. 
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5.3 Ledarskap 

Resultaten av enkätundersökningen visar att 91 procent av respondenterna upplever en 

god kommunikation mellan sig själv och sin närmsta chef. Dock tyder intervjuerna på 

vissa brister i kommunikationen. Intervjupersonerna är överens om att ett bra ledarskap 

är viktigt, men om gruppen är tillräckligt stark i sig själv spelar ledarskapet en mindre 

roll. Detta förklarar intervjuperson B; 
 

“Vi är ganska självständiga men det är klart att det är viktigt. [...] Vi har bytt chefer 

ganska så ofta och ett tag hade vi ingen chef. Det tog ett tag innan de kunde tillsätta en 

ny chef och vi körde på utan en chef ett tag. Vi klarade oss bra.” 

 

Återkommande under intervjuerna är att många ser på sin chef som bra, men att 

cheferna ofta inte är tillgängliga. Intervjuperson G förklarar att chefen är mycket 

upptagen vilket beror på hög arbetsbelastning. Detta menar hen vidare påverkar de 

anställda negativt då irritation kan uppstå. Intervjuperson I berättar att 

kommunikationen med chefen är öppen då de anställda kan framföra både positiva och 

negativa åsikter. Vissa beslut som tagits har lett till en upprördhet hos intervjuperson I. 

När dessa situationer har uppstått har hen gått till chefen direkt för att framföra sina 

åsikter. Hen berättar: “Och då är man ju oftast ganska så uppretad om man får tag i 

chefen med en gång”. Möjligheten att få uttrycka detta ser hen som något positivt. Den 

bristande tillgängligheten hos chefen uttrycker sig på fler sätt. Intervjuperson B menar 

att kommunikationen med chefen har förbättrats den senaste tiden men att hen upplever 

att chefen inte alltid förstår arbetet och inte är tillräckligt insatt. Intervjuperson förklarar 

att det vore bra om chefen inte bara visste vad det gör “på pappret” utan faktiskt tar sig 

tid att se hur de arbetar. Intervjuperson H uttrycker att det ibland uppstår diskussioner 

med chefen angående vissa områden; “Kanske ibland tycker vi att vissa saker är en 

chefsak att ta tag i och chefen kanske tycker att vi kan ta det på vår nivå istället [...]”. 

Vidare förklarar intervjuperson H att detta löses genom att personalen går till chefen 

och klargör att de inte vill ta tag i saken och att det är chefens uppgift. Vidare menar hen 

att dessa situationer brukar lösa sig.  
 

5.4 Arbetsuppgifter och bemanning 

Enkätundersökningen visar att 96 procent anser att arbetsuppgifterna är klart och tydligt 

definierade. Intervjuerna påvisar att förutom de grundläggande arbetsuppgifterna såsom 
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omhändertagande av de boende, städ och tvätt har de även ansvar för schemaläggning. 

Intervjuperson E berättar att de anställda lägger sina scheman själva. Intervjuperson H 

menar att hen är missnöjd med schemaläggning för tillfället. Det nya schemat är ett 

“önskeschema” och går ut på att de anställda får jobba så mycket som de vill. 

Intervjuperson I förklarar att det här nya schemat tar mycket tid från de anställda: “Men 

det tar mycket tid, jättemycket tid och den tiden tas ju från pensionärerna. De får ju 

mindre tid för att vi sitter på möte”. Återkommande under många intervjuer är 

frustrationen över schemaläggningen. Intervjuperson I är inte bara frustrerad över 

schemat utan anser att det är mycket andra aktiviteter än själva grundarbetet som tar tid;  

 

“Vad som tar mycket energi det är ju nerdragningarna och alla jävla möten. Vi går på 

mycket föreläsningar och utbildningar som gäller hur man ska bete sig och 

värdegrunder och sånt där. Men sen fungerar det inte riktigt så i praktiken för i 

praktiken är det så att du inte riktigt hinner med att gå ut med dom och det är 

nerdragningar, just som de där äggen, som jag hakar upp mig på.” 

 

Intervjuperson I uttrycker att en frustration över allt “pappersarbete” som ska utföras i 

arbetet. Enligt enkätundersökningen upplever endast 63 procent att det finns tillräcklig 

bemanning för att kunna utföra arbetsuppgifterna. Detta är något som bekräftas i flera 

av intervjuerna. Intervjuperson I menar att besparingar inom vården har påverkat både 

bemanningen och de boende. Hen berättar att de boende påverkas på flera sätt. Detta 

genom nedskärningar av exempelvis ägg till frukosten. Kraven på besparingar har gjort 

att de boende endast får äta ägg till frukost två gånger i veckan vilken gör hen 

frustrerad. Hen förklarar vidare att besparingarna även har en påverkan på bemanningen 

vilket i sin tur exempelvis leder till att de boende inte får komma ut så ofta som de 

önska, då det inte finns tillräckligt med anställda för detta.  
 

Intervjuperson A berättar att de anställda inte alltid har tid för att umgås med de boende. 

Hen menar att den enda tiden där de anställda kan umgås med de boende är på 

morgonen när de fikar ihop. Under intervjuerna framkom att bemanningen skiljer sig åt 

lite på de olika avdelningarna. En av avdelningarna är bemannad med två personer fram 

tills efter lunch och sedan är det endast en personal kvar fram tills att nattpersonalen 

börjar, vid halv fyra. Personalen på den här avdelningen förklarar att det fungerar 

relativt bra men att det begränsar dem på så sätt att de exempelvis inte kan gå ut med de 

boende som de önskar. Intervjuperson G förklarar detta; “ Men alla har ju rätt att få 



  
 

38 

komma ut någon gång och då blir det ju ett problem. För jag kan inte finnas för de sex 

personerna och gå ut med någon annan”. Enkätundersökningen uppvisar att 47 av 56 

respondenter upplever att de hinner med sina arbetsuppgifter. Undersökningen visar 

även att 54 av de 55 respondenter som svarat på frågan anser att de har god kontroll och 

översikt över sitt arbete. Intervjuperson C menar att de försöker vara flexibla i 

arbetsuppgifterna, men när något oväntat uppkommer ökar stressnivån. Hen förklarar att 

alla arbetsuppgifter inte alltid hinns med.  

 
 

5.5 Delaktighet i planering av arbetet 

      Resultatet av enkätundersökningen visar att 53 respondenter utav 55 upplever att de får 

vara delaktiga i planeringen av arbetsuppgifterna. Intervjupersonerna berättar att det är 

de boendes önskemål som ska tillgodoses men att dessa ska kombineras personalens 

arbetsuppgifter. Intervjuperson G förklarar detta; “Det handlar ju om deras vilja, det är 

ändå deras hem. Då får man försöka jämka lite. "Nu fungerar det för oss, fungerar det 

för dig?" Och då får man hoppas att det gör det. Utgå från det”. Vidare menar 

intervjuperson G att detta fungerar bra.  
 

Under intervjuerna berättar flera av intervjupersonerna att de får vara med att lägga upp 

sitt eget schema vilket det råder delade meningar om. Intervjuperson H förklarar att det 

nya schemat är ett “önskeschema” som innebär att de anställda ska få välja hur mycket 

de ska få arbeta. En del anställda ser detta som något positivt och andra förstår inte 

riktigt meningen med detta önskeschema. De menar att eftersom de ändå arbetar heltid 

måste de arbeta ett visst antal timmar per dag. Intervjuperson G förklarar att det finns 

många korta turer på schemat som innebär arbetspass på tre till fyra timmar. 

Intervjuperson I förklarar att det finns de som åker från annan ort för att arbeta och då 

kan de korta turerna kännas meningslösa.  

 

5.6 Arbetsmiljö 

Enkätundersökningen visar att 85 procent av respondenterna upplever fysiska besvär 

som uppstått på grund av arbetet. Undersökningen visar även att de vanligaste fysiska 

besvären är besvär i nacke, axlar, rygg och handleder. Intervjuperson A berättar hen är 

väldigt trött i kroppen vilket bland annat bero på långa arbetspass, tunga lyft och 

tidspress. Intervjuperson D förklarar att det ibland kan förekomma att vårdtagare som är 
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dementa skriker i öronen på de anställda, vilket har resulterat i att hörseln har påverkats. 

Återkommande under intervjuerna är vikten av att använda utrustning vid tunga lyft. 

Intervjuperson I förklarar att personalen måste vara minst två anställda vid tunga lyft, 

men att det inte alltid är så i praktiken. Detta beror på att de anställda anser att de sparar 

in tid genom att själva utföra lyften. Tiden som de sparar in kan de istället lägga på 

andra arbetsuppgifter. Intervjuperson B berättar att de anställda oftast väljer de 

arbetsmetoder som går snabbast snarare än de som kanske är bättre ur 

arbetsmiljösynpunkt.  
 

Enligt enkätundersökningen är det 31 procent som upplever att stress är ett problem i 

arbetet. Undersökningen visar även att 30 procent upplever andra psykiska problem som 

exempelvis magproblem, sömnsvårigheter, ångest och oro. Intervjuperson D berättar att 

arbetet kan vara psykiskt ansträngande då vårdtagaren är deprimerad och “tycker allt är 

kasst och vill inte leva mer”. Intervjuperson A upplever att det är ett svårt jobb med 

mycket ansvar. Hen menar att trots stressiga arbetssituationer behöver inte de anställda 

visa det för de boende. Detta resulterar i att arbetet upplevs som mycket ansträngande 

både mentalt och fysiskt.  
 

Stressen på avdelningarna visar sig på flera sätt. Enkätundersökningen uppvisar att 71 

procent av de anställda upplever att de hinner ta rast under arbetsdagen. Dock visar 

intervjuerna att det skiljer sig på de olika avdelningarna. Intervjuperson B berättar att 

hen varit sjukskriven i flera omgångar. Detta på grund av ett problem med nacken. När 

det blir stressigt upplever hen att det blir värre på grund av ökade spänningar i kroppen. 

Intervjupersoner på två avdelningar upplever att de inte alltid hinner ta raster och många 

gånger är det svårt att ta raster ostört då ett personalrum saknas.  Andra intervjupersoner 

på andra avdelningar förklarar att de hellre väljer att sitta kvar hos de boende under sina 

raster. Detta beror dels på tidsbrist och dels på viljan att hellre konversera med de 

boende än att gå och sätta sig ensam i personalrummet, intervjuperson I förklarar detta; 

“Här känns det många gånger som att man inte hinner gå ifrån utan det blir att man 

sitter kvar på stället när det är lugnt.”. Intervjuperson B föreslår att en lösning till detta 

kan vara att öka bemanningen. På detta sätt kan de anställda umgås med de boende i 

lugn och ro. 93 procent av respondenterna i enkätundersökningen upplever att de har 

goda förutsättningar för att utföra ett bra arbete. Under intervjuerna skiljer sig åsikterna 

åt beroende på vilken avdelning intervjupersonerna arbetar på. Vissa har verkar ha en 

mer avslappnad inställning till stressen i sitt arbete och ser inte stress som ett problem. 
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Intervjuperson G förklarar att de anställda hinner med vad de “ska” men att det är svårt 

att hinna med det där extra som att exempelvis ta med de boende ut.  

   

Den här upplevelsen av stress på arbetsplatsen är dock inte genomgående för alla 

avdelningar. Flera intervjupersoner berättar att den bristande bemanningen är en orsak 

till stressen i deras arbete. Intervjuperson B förklarar att eftermiddagarna blir stressiga 

då de bara är två på avdelningen och det är då det händer mycket på avdelningen, det 

blir mycket att göra. Vidare förklarar hen att tidsbristen leder till att personalen inte kan 

utföra sitt arbete på bästa sätt. De prioriterar att arbetet ska utföras fort istället för på 

bästa sätt. Vid intervjun med intervjuperson A förklarar hen att det är mycket som ska 

hinnas med. Intervjun verkar vara ett stressmoment; “Som nu, du ska ha intervju, vi ska 

till tvättstugan, vi ska ha raster och det är allt som ska planeras”. Upplevelsen av om 

andras utförande av arbetsuppgifterna påverkar intervjupersonernas skiljer sig åt mellan 

avdelningarna. Intervjuperson G menar att hen inte alls kan relatera till den frågan. 

Likaså förklarar intervjuperson H;  

    

“Jag upplever inte att vi arbetar så. Man känner väl att vissa grejer ska man hinna med 

men det är absolut inte så att om jag inte hinner med.. Det kommer ju alltid någon och 

de kan ju lika gärna göra det, om det inte är något stort så. Nej, vi fixar det. Hinner vi 

inte det då, så hinner vi det sen”. 
 

Denna upplevelse delas dock inte av alla. Intervjuperson A menar att det är självklart att 

andras utförande av arbetsuppgifter påverkar hens arbetsuppgifter vilket visar sig då 

någon inte hinner med det de “ska” på sitt skift och nästa skift får mer att göra. 

Intervjuperson F förklarar att hen kan uppleva detta ibland då hen önskar att “vissa 

personer” skulle göra mer än vad de gör. 
 

5.7 Sjukfrånvaro 

Enligt statistiken från Mönsterås kommun har sjukfrånvaron ökat det sista året. I 

jämförelse med andra enheter under förvaltningar i kommunen står enheterna under 

Socialförvaltningen för en högre del av sjukfrånvaron (bilaga 1). De enheterna vi 

undersökt har alla en hög sjukfrånvaro (bilaga 2).  
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Enkätundersökningen visar att 66 procent av respondenterna upplever att det är vanligt 

med sjukfrånvaro på deras avdelning. En del av de som intervjuats upplever att 

sjukfrånvaron har gått lite upp och ner. Intervjuperson C förklarar att det finns 

människor på avdelningen med kroniska sjukdomar och när de är sjuka blir det under en 

längre period vilket påverkar sjukfrånvaron på avdelningen. Flera av respondenterna 

menar att det är många på avdelningarna som har små barn vilket är en anledning till att 

personalen blir sjuk. Andra vanliga sjukdomar är enligt respondenterna maginfluensa i 

vissa perioder. Majoriteten som intervjuats upplever inte att sjukfrånvaro är vanligt 

förekommande på deras respektive avdelningar. Intervjuperson D menar att det är låg 

sjukfrånvaro på avdelningen och att detta förmodligen beror på trivseln på avdelningen. 

Uppfattningarna om sjukfrånvaron skiljer sig inte bara mellan de olika enheterna och 

avdelningarna utan även mellan personer på samma avdelning. Intervjuperson I menar 

att sjukfrånvaron på avdelningen är hög men är osäker på vad det beror på. Hen har 

teorier om att det arbetar många småbarnsföräldrar på avdelningen och att detta är en 

orsak till en hög sjukfrånvaro, att barnen smittar föräldrarna. Intervjuperson H menar att 

sjukfrånvaron inte är hög. Hen förklarar vidare att detta framför allt gäller 

korttidssjukskrivningarna.  
 

Samtliga respondenter menar att gränsen för när det är okej att sjukskriva sig är väldigt 

individuell. De flesta respondenterna menar att de sjukskriver sig när de är så pass sjuka 

att de inte kan utföra sitt arbete eller när det finns en smittorisk. Intervjuperson B 

poängterar att det inte endast är vid fysisk sjukdom så som maginfluensa som det är 

okej att sjukskriva sig utan även när man inte mår bra psykiskt; “Mår man riktigt 

psykiskt dåligt så tycker jag att det är okej att säga det att ”jag är hemma på grund av 

det”. För vi jobbar ju med människor och medicinering”. Större delen av 

respondenterna upplever att deras kollegor oftast sjukskriver sig på samma grunder som 

de själva men poängterar att det är upp till var och en.  
 

5.8 Bemanning vid sjukfrånvaro 

Enkätundersökningen visar att 47 procent upplever att det inte finns tillräckligt med 

bemanning för att täcka upp frånvaro. Genom intervjuerna svarar de flesta 

respondenterna att det oftast finns vikarier att sätta in vid frånvaro. Intervjuperson H 

berättar dock att hen upplever att det är svårt att få in vikarier vid frånvaro. 

Intervjuperson H förklarar att det är högst ovanligt att tillsvidareanställda blir inkallade 
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att ersätta någon som är sjuk. Hen menar att detta beror på att detta blir för dyrt för 

kommunen då det blir dubbel ersättning för personen som kommer in och arbetar. 

Under intervjun med intervjuperson G framgår att då det är lätt att få tag på vikarier är 

det sällan de tvingas “noll-vicka”. Begreppet förklarar intervjuperson G;  
 

“Det är att de inte sätter in någon för den personen för att de hittar ingen ersättare. 

Och då har det ju varit så också att då kanske de kollar om det är lugnare på andra 

ställen och plockar över personal därifrån, de försöker flytta runt lite i organisationen. 

Försöker hitta en bra lösning. Eller om den här personen ska ha en dusch idag men vi 

saknar folk, det gör kanske inte så mycket om den får göra det i morgon istället och sen 

flytta om personalen lite. Det är ju såna saker man får göra om det inte går att få in 

vikarier”. 
 

Under några av intervjuerna framgår det, genom vissa kommentarer, att det blir jobbigt 

för de ordinarie anställda när vikarier sätts in. Intervjuperson I berättar att det händer att 

det kommer in vikarier som inte riktigt vet vad de ska göra vilket leder till att hen måste 

kontrollera att vikarien verkligen har genomfört arbetet. Detta i sin tur, förklarar hen, 

leder till att arbetet blir mer stressigt. Detta är något som även intervjuperson E 

framhåller. Hen menar att när man arbetar med någon ordinarie, eller “mer van”, så 

behöver man inte tänka så mycket på vad man gör. Om hen får arbeta med en ny, mer 

oerfaren person, upplever hen att ansvaret blir större.  
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6 Analys 
I analyskapitlet jämförs enkätundersökningens resultat med teorier för att analysera 

vårt valda forskningsproblem. Resultaten från enkätundersökningen jämförs sedan med 

intervjusvaren för att se om dessa överensstämmer.  
 

6.1 Organisation och arbetsuppgifter 

Enkätundersökningen visar att större delen av respondenterna upplever att deras 

arbetsuppgifter är klart och tydligt definierade. Likaså upplever de flesta respondenterna 

att de är delaktiga i planeringen av arbetsuppgifterna. Dock visar undersökningen att 

endast 63 procent av respondenterna upplever att det finns tillräcklig bemanning för att 

kunna utföra arbetsuppgifterna. Carlström (2009) förklarar att organisationer inom 

vården påverkas av yttre faktorer såsom krav på samverkan och ekonomisering. 

Ekonomiseringen innebär att effektiviteten inom organisationerna ska öka, dock ska 

kvaliteteten och produktiviteten bibehållas. Karasek och Theorell (1990/2012) förklarar 

att förhållandena på arbetsmarknaden inom den offentliga sektorn har blivit tuffare då 

balansen mellan krav på anpassning och organisationers resurser inte är i fas. I 

jämförelse med enkätundersökningen och den teoretiska referensramen kan det 

konstateras att de anställda är delaktiga i planering av arbetsuppgifterna och vet vad som 

krävs för att utföra arbetet. Med utgångspunkt från detta anser vi att det som brister är 

resurser i form av bemanning.  

 

Vid studier av teorier som behandlar organisationer inom vården framgår att dessa 

organisationer har en liten påverkan på de bristande resurserna då krav på besparingar 

och samverkan är krav som kommer utifrån. Detta antagande bekräftades under 

intervjuerna där flera av intervjupersonerna förklarade att de upplever att de hinner med 

de mest grundläggande arbetsuppgifterna som exempelvis matlagning, dusch, tvätt och 

städ men utöver detta hinner de anställda inte med mer. Intervjuperson A förklarar att 

det är svårt att hinna med att umgås med de boende. Även intervjuperson G berättar att 

den bristande bemanningen leder till att personalen inte får någon tid över till att gå ut 

och gå med de boende utan att de istället får sitta ute på sina balkonger. Något annat 

som framgår under en intervju med intervjuperson I är att nedskärningarna inom vården 

är frustrerande för personalen då detta inte endast påverkar dem själva utan även går ut 

de boende. Hen förklarar att mycket av tiden för grundarbetet läggs på “pappersarbete”, 
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möten och utbildningar. Besparingarna har även lett till att de boende inte alltid kan få 

sina önskemål tillgodosedda. Intervjuperson I ger fortsättningsvis ett exempel på detta 

då hen förklarar att de boende som ville ha ägg till frukost varje morgon endast fick 

detta två gånger i veckan. Hen förklarar att den här typen av besparingar leder till en 

inre irritation hos de anställda. Antonovsky (1991) menar att hälsa har en stark koppling 

till hur stark KASAM, känsla av sammanhang, en individ har. För att ha en stark 

KASAM krävs att individen upplever meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. 

Grundat på informationen som är insamlad ifrån intervjuerna tolkar vi detta som att 

hanterbarheten i de anställdas arbetssituation inte är särskilt stark då de beskriver att de 

har väldigt lite resurser att tillgå vid oväntade situationer som uppstår. Begripligheten 

kan däremot antas vara högre då de anställda får vara delaktiga i planering av 

arbetsuppgifter.  
 

6.2 De anställdas syn på ledarskapet 

Det är 91 procent av respondenterna i enkätundersökningen som upplever en god 

kommunikation mellan sig själva och sin närmsta chef. Likaså upplever 92 procent att 

informationsflödet mellan chef och personal fungerar bra. Enligt Grönlund et al. (2014) 

är ledarskapet inom äldrevården tillsammans med ledarens egenskaper av stor vikt för 

en lägre sjukfrånvaro och högre arbetsnärvaro hos de anställda. Carlström (2009) 

förklarar dock att dessa typer av chefer är, i antalet, begränsade samtidigt som gruppen 

av medarbetare är stor vilket leder till att vårdchefer vanligtvis har personalansvar för 

mellan 11 och 95 anställda. Författaren förklarar vidare att vårdcheferna ofta får 

implementera nya direktiv som beslutas om högre upp i hierarkin samtidigt som chefen 

får ta hand om påverkanstrycket som uppstår från personalen nedifrån. Detta leder 

därför till ett komplicerat mellanläge för cheferna.  

 

Blom (1994) förklarar även att kommunala chefer förväntas att uppfylla fyra krav från 

lagstiftning, kommunpolitiker, chefens egen profession och övriga intressenter. Dessa 

fyra kraven utgör grunden för hur ledarskapet utövas inom kommunal sektor. Resultaten 

från enkätundersökningen tyder på en upplevelse av god kommunikation mellan 

avdelningscheferna och de anställda. Teorierna talar om ett komplicerat förhållande för 

vårdchefen med stora ansvarsområden och många anställda under sig. Under 

intervjuerna framkom dock en annan bild än vad som kunde utläsas av 

enkätundersökningen. Den övergripande bilden av de anställdas närmsta chefer är att 
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chefen är “bra” och att det är viktigt med ett bra ledarskap förutom i de fall där 

arbetsgruppen är stark i sig själv. Det framkom en del brister i ledarskapet vilka kan 

kopplas till det teorierna säger om vårdchefernas arbetssituation. Återkommande i 

intervjuerna är bristen på tillgänglighet hos chefen vilket påverkar de anställda i form av 

en irritation som uppstår. Intervjuperson G förklarar att den bristande tillgängligheten 

beror på en för hög arbetsbelastning hos avdelningschefen. Utifrån Karasek och 

Theorells (1990) krav- kontroll- och stödmodell är kombinationen av graden av krav 

utifrån, personlig kontroll och stöd från chefer eller grupp av stor betydelse för risken 

för ohälsa. Författarna menar att den exemplariska kombinationen av detta är bra med 

stöd, en hög grad av personlig kontroll och låga yttre krav.  

 

Med utgångspunkt från intervjuerna menar vi att graden av krav utifrån på de anställda 

kan bedömas som höga då de förväntas utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt 

samtidigt som resurserna i form utav bemanning är små. På grund av dessa höga krav 

anser vi att graden av stöd från chefen blir extra viktig. Flera intervjupersoner talar om 

ett öppet klimat med avdelningschefen. Intervjuperson I ger ett exempel på en situation 

där just beslut fattats högre upp i organisationen och har lett till irritation hos 

personalen. Intervjuperson I förklarar att åsikterna om beslutet går att framföra till 

avdelningschefen utan problem. Två intervjupersoner menar att avdelningschefen inte 

har någon förståelse för hur deras arbete går till och önskar att chefen tog sig tid att 

komma ut i verksamheten för att se hur arbetet går till. Detta menar vi ger en tydlig bild 

av att det finns brister i kommunikationen mellan avdelningschef och anställda. 

Intervjuperson H förklarar även att det ibland kan ske en diskussion med chefen 

angående vems ansvarsområde vissa uppgifter tillhör. Utifrån detta kan vi konstatera att 

de höga krav som ställs på avdelningschefen påverkar de anställda i form av bristande 

tillgänglighet hos chefen men även en upplevelse av oförståelse hos chefen för 

utförandet av de anställdas arbete.  
 

6.3 Kommunikation, information och konflikter 

Enkätundersökningen visar att 82 procent av respondenterna upplever att 

informationsflödet mellan de anställda fungerar bra och 92 procent av respondenterna 

upplever även att informationsflödet mellan chef och anställda fungerar bra. Utifrån 

detta anser vi att det tyder på en god kommunikation på avdelningarna och att 

information som berör de anställda når fram. Newcomb (Coser, 1971/1998) menar att en 
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kommunikationsstörning kan vara ett tecken på konflikter eller spänningar mellan 

individer. Ekeland (2006) kallar den offentliga sektorn för "ett konfliktnät" och menar 

att konflikter inom vårdsektorn mellan anställda samt mellan anställda och ledning är 

vanligt förekommande.  Enkätundersökningen visar att 38 procent av respondenterna 

upplever att konflikter är vanliga på arbetsplatsen. Maltén (1998) förklarar att olika 

uppfattningar om målsättningar och hur organisationen ska utvecklas kan vara vanliga 

orsaker till att konflikter uppstår. Genom intervjuerna framkom lite olika uppfattningar 

och åsikter angående informationen och kommunikationen på avdelningarna. Vi kan 

utifrån intervjuerna konstatera att vad som är återkommande är den bristande 

tillgängligheten hos avdelningscheferna vilket leder till en irritation hos personalen. 

Resultatet från enkätundersökningen skiljer sig från svaren vi fått under intervjuerna. 

Detta anser vi kan bero på att det är lättare för intervjupersonerna att utveckla sina 

åsikter och tänka efter innan de svarar i en intervju än i en enkätundersökning. Vi menar 

även att skillnaderna i svaren kan bero på att under en intervju har intervjupersonerna en 

personlig kontakt med intervjuaren, därav uppstår en vilja att dela med sig av sina 

erfarenheter. Under enkätundersökning är det lätt hänt att respondenten svarar snabbt för 

att få enkätundersökningen gjord vilket vi anser kan leda till mer övergripande och 

ogenomtänkta svar.   

 

Informationsflödet mellan personalen sker främst via dokumentation i pärmar eller 

muntligt mellan personalen, vilket intervjuperson I kallar för "skvallervägen". 

Intervjuperson B förklarar dock att kommunikationen mellan de anställda ibland kan 

brista. Hen menar att detta främst sker mellan natt- och dagpersonal som har olika 

åsikter om hur arbetet ska utföras vilket stämmer överens med Malténs (1998) teori om 

varför konflikter inom organisationer uppstår. Intervjuperson B förklarar att en annan 

orsak till att kommunikationen på avdelningarna ibland brister är de stora 

arbetsgrupperna och poängterar återigen vikten av att alla dokumenterar alla händelser 

och all information i pärmarna. Heide et al (2005) förklarar att det finns olika typer av 

intern kommunikation i organisationer. Författarna förklarar den informativa 

kommunikationen som den information mellan personalen som krävs för att de ska 

kunna utföra sina arbetsuppgifter. Genom intervjuerna framgår att den typen av 

kommunikation som blir mest central på avdelningarna är just den informativa 

kommunikationen mellan de anställda, som tidigare nämnt, den information som alla 

anställda kan ta del av genom att läsa i pärmarna. Kommunikationen mellan 
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avdelningscheferna och de anställda kan kopplas till det som Heide et al (2005) förklarar 

som "ledningsfunktionen". Författarna menar att denna typ av kommunikation används 

när chefen eller ledningen vill lära känna sina medarbetare inom organisationen och 

även när krav för att nå uppsatta mål ska förmedlas till de anställda. Vi konstaterar 

utifrån intervjuerna att denna kommunikation inte alltid fungerar på grund av brister i 

tillgängligheten hos avdelningscheferna. 

 

Intervjuperson B och F berättar om konflikter på arbetsplatsen. Intervjuperson B 

förklarar att det varit lite "tjafsigt" på avdelningen men vet inte riktigt vad detta beror 

på. Intervjuperson F förklarar att det är vanligt med "prat bakom ryggen" på hens 

avdelning. Hen berättar vidare att detta troligtvis beror på en rädsla för att våga ta upp 

diskussioner som kan kännas obekväma direkt med arbetskamraten. Resultatet av 

enkätundersökningen visar att 34 procent av respondenterna upplever att konflikter på 

arbetsplatsen hanteras dåligt. Maltén (1998) menar att konflikter som inte gynnar 

organisationen i form av lönsamhet eller funktionellt bör organisationen undvika att 

hantera då dessa konflikter förmodligen är av mindre betydelse. Genom intervjuerna 

framgår även att kommunikationen på vissa avdelningar fungerar väl. Intervjuperson E 

berättar att kommunikationen dennes avdelning är god och att de har infört ett 

uppföljningsmöte var sjätte vecka. Detta är något som intervjuperson C önskar skulle 

införas på sin avdelning. 
 

6.4 Gemenskap 

Enkätundersökningens resultat visar att 63 procent av respondenterna upplever att 

gemenskapen på avdelningen är mycket bra och 25 procent menar att den är bra. Maltén 

(1992) förklarar att det är viktigt för människan att tillhöra en grupp och få uppleva en 

gemenskap och "vi-känsla". Detta är även något som Maslows (1943) teori om 

människans olika behov bekräftar. Författaren förklarar att det tredje steget i 

behovstrappan består av just behovet av att känna gemenskap och kärlek med andra 

människor. Maltén (1992) skiljer på olika typer av grupper. Primärgruppen är den 

gruppen som av författaren kan kopplas till bland annat arbetslaget då gemenskapen och 

interaktionen är stark. Vidare menar författaren att sekundärgruppen däremot kan ses 

som anställda på ett företag där interaktionen inte alls är lika stark. I flertalet av 

intervjuerna framkommer även den höga trivseln på arbetsplatsen, framför allt på en 

utav avdelningarna. På den avdelningen umgås en stor del av de anställda även på 
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fritiden vilket märks i intervjuerna med dessa anställda. Intervjuperson H förklarar att 

stämningen på avdelningen är mycket bra och att de hjälps åt, ställer upp för och bryr 

sig om varandra. Intervjuperson I berättar att de anställda får trivselpengar som de på 

eget initiativ går ut och äter för en gång om året.  

 

På frågan om andras utförande av arbetsuppgifter har en stor påverkan på den enskildes 

arbetsuppgifter förklarade de anställda på samma avdelning att de inte ser på arbetet på 

avdelningen på det sättet. Exempelvis förklarade intervjuperson H detta med att de inte 

arbetar så utan att om någon inte hinner med någon arbetsuppgift så finns det alltid 

någon som hinner med det senare. Grundat på dessa uttalanden kan vi anta att "vi-

känslan" är stark på den här avdelningen och kopplar detta till det Maltén (1992) kallar 

för "primärgrupp". På en del avdelningar framgår det genom intervjuerna att det 

förekommer konflikter på arbetsplatsen. På dessa avdelningar ser man annorlunda på 

hur andras utförande av arbetsuppgifter påverkar ens egna arbetsuppgifter. 

Intervjuperson A förklarar att det är självklart att andras utförande av arbetsuppgifterna 

påverkar hens arbetsuppgifter. Även intervjuperson F intygar detta då hen menar att 

"vissa" inte gör så mycket som de skulle kunna. Utifrån dessa uttalanden drar vi 

paralleller till det som Maltén (1992) kallar för "sekundärgrupp" där interaktionen 

mellan de anställda är lägre än i primärgruppen. Det framgår även, genom intervjuerna, 

att gemenskapen mellan de olika avdelningarna och enheterna är mindre bra. 

Intervjuperson I berättar att Mönsterås kommun anordnar gemensamma aktiviteter för 

alla anställda en gång om året. Hen upplever dock att det är få som deltar i dessa 

aktiviteter.   
 

6.4.1 Trivsel med arbetet 

Resultatet från enkätundersökningen visar på en mycket god trivsel på arbetsplatsen. I 

Antonovskys (1991) teori, KASAM, är meningsfullhet ett av de tre elementen. Den här 

delen beskriver författaren som en motivationsdel som behandlar områden som 

individen finner har betydelse för denne och som individen vill lägga tid och kraft i. Om 

individer har en stark känsla av meningsfullhet i det de gör, kommer detta motivera dem 

att fortsätta. Under intervjuerna uttrycker flera respondenter att de trivs med sitt arbete. 

Intervjuperson I berättar att hen tycker att arbetet känns meningsfullt då hen får ta hand 

om äldre som slitit hela sitt liv. Detta är något som även intervjuperson E uttrycker är 
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trivsamt med arbetet. Att ha en sådan inställning till sitt arbete, menar vi, tyder på en 

hög grad av meningsfullhet.  
 

6.5 Hälsa, arbetsmiljö och arbetsbelastning 

Det är 86 procent av respondenterna som upplever att de har fysiska besvär som uppstått 

till följd av sitt arbete. Undersökningen visar vidare att de vanligaste besvären sitter i 

nacke, rygg, axlar och handleder. Holmström et al (1999) förklarar att ergonomiska 

problem kan granskas på flera analysplan.  Författaren förklarar att det på ett 

organisatoriskt plan kan handla om utformningen av arbetsplatsen, arbetsklimatet eller 

ledarskapet. På ett grupp-plan kan problemet handla om arbetsuppgifter, återkoppling, 

trivsel eller stress. Angelöw (2002) menar att arbetsbelastningen i arbetslivet överlag har 

ökat de senaste åren och att detta leder till ohälsa i olika former hos de anställda. Utifrån 

enkätundersökningen och dessa teorier anser vi att merparten av de anställda har fysiska 

besvär vilka beror på en hög arbetsbelastning. Intervjuperson A berättar om en trötthet i 

kroppen och förklarar att detta beror på långa arbetspass, tidspress och tunga lyft.  

 

Under intervjuerna framgår att tunga lyft är en del av de anställdas arbetsuppgifter och 

att det finns utrustning att tillgå för att utföra dessa arbetsuppgifter. Intervjuperson I 

förklarar att personalen egentligen måste vara två personer vid utförandet av de tunga 

lyften men att det inte alltid fungerar så i praktiken. Hen förklarar vidare att, för att 

spara tid, händer det att hen utför lyften på egen hand. Intervjuperson B förklarar att de 

anställda många gånger hellre prioriterar att arbetsuppgifterna ska utföras fort snarare än 

att de ska vara bra ur arbetsmiljösynpunkt.  Detta kan vi, kopplat till Holmströms et al 

(1999) teori, se som ett ergonomiskt problem på både ett organisatoriskt plan och på ett 

grupp-plan. De anställdas fysiska ohälsa grundar sig, enligt intervjupersonerna, i dels 

stress och arbetsuppgifterna vilka kan kopplas till ett problem på grupplanet. Vi anser att 

den fysiska ohälsan även grundas i långa arbetspass och ett arbetsklimat där de anställda 

hellre prioriterar att arbetsuppgifterna utförs på kort tid än ergonomiskt korrekt. Det 

sistnämnda, menar vi, kan utifrån detta även ses som ett ergonomiskt problem som 

kräver en analys på organisatorisk nivå. 
 

6.5.1 Psykisk hälsa och stress 

Svaren i enkätundersökningen visar att 31 procent av respondenterna upplever att stress 

i arbetet är vanligt förekommande. 30 procent av respondenterna upplever även andra 
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problem som är kopplade till arbetssituationen i form av exempelvis magproblem, 

sömnsvårigheter, ångest och oro. Enligt tidigare studier av Perski (2006/2012) befinner 

sig 25 procent av de som är yrkesverksamma inom äldrevården redan i ett stadie som 

gränsar till kollaps. Detta stadie skulle kunna jämföras med vad Selye (1958/2012) 

kallar för "utmattningsfasen". I denna fas, förklarar författaren, är individen konstant 

trött vilket kan avlösas av antingen sömnsvårigheter eller en ett omättligt behov av 

sömn. Är fasen ihållande under en längre period kan en olust för att utföra 

arbetsuppgifter eller andra aktiviteter uppstå hos individen. Selye (1958/2012) förklarar 

vidare att de sista symptomen i utmattningsfasen visar sig i form av fysiska besvär så 

som förkylningar, infektioner eller mag- och hud- problem. Prevent arbetsmiljö (2008) 

menar att långvarig stress kan leda till utbrändhet och utmattningsdepression. Enkäterna 

visar att nästan en tredjedel av respondenterna både upplever sin arbetssituation som 

stressig och nästan lika många har upplevt andra psykiska besvär. Detta kopplar vi till 

Selyes (1958/2012) utmattningsfas. Detta anser vi, utifrån enkätsvar och teorier, skulle 

innebära att en tredjedel av respondenterna befinner sig i riskzonen för en 

utmattningsdepression eller utbrändhet. Det här är något som vi vill lägga stor vikt vid 

då dessa siffror borde fungera som en ”väckarklocka” för de rådande förhållande inom 

organisationen. 

 

Under intervjuerna skiljer sig upplevelserna av stress åt beroende på vilken avdelning 

intervjupersonerna arbetar på. Vad vi ändå kan se som gemensamt för 

intervjupersonerna är att de upplever att de hinner med att utföra "grundarbetet".  Utöver 

detta är det svårt att hinna med övriga aktiviteter såsom promenader med de boende. Vi 

menar att det beror på att de är för få i personalen på avdelningarna. Återkommande 

under några intervjuer är en frustration över den nyss införda schemaläggningen som är 

ett "önskeschema". Schemat innebär att de anställda själva ska få bestämma hur mycket 

de vill arbeta. Intervjuperson I förklarar att detta är frustrerande då detta nya schema tar 

mycket av tiden som egentligen skulle gått åt till att utföra andra arbetsuppgifter. Hen 

uttrycker vidare en allmän frustration över allt "pappersarbete" som tar alldeles för 

mycket tid och därmed leder till tidsbrist. I enkätundersökningen svarade 71 procent att 

de upplever att de hinner ta rast som de ska under sin arbetsdag. Under intervjuerna 

framgår även att detta skiljer sig åt mellan avdelningarna. En avdelning har inget 

personalrum vilket leder till att det är svårt att ta rast ostört. Intervjuperson I förklarar att 

de hellre spenderar sin rast åt att sitta och prata med de boende vilket antingen beror på 
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att de upplever att de inte hinner ta rast eller att de hellre gör detta än att sitta själva i 

personalrummet. Grundat på det här kan vi se ett samband mellan stress och möjligheten 

att kunna gå undan på sina raster. Vi anser att detta är grundläggande för att kunna 

återhämta sig från stressen under arbetsdagen.   

 

Maslow (1943) menar genom behovstrappan att individen har behov och när denne 

uppfyllt ett steg strävar individen automatiskt efter att uppfylla nästa steg. Det andra 

steget i behovstrappan förklarar författaren som behovet av att ha en trygg och stabil 

omgivning. När individen har uppfyllt detta behov, menar författaren vidare, uppstår 

strävan efter det tredje steget som är behovet av kärlek och gemenskap. Under 

intervjuerna framgick, och som tidigare nämnt, att de avdelningar med hög gemenskap 

uppfattar att andras utförande av arbetsuppgifterna inte påverkar deras egna då de inte 

arbetar på detta sätt, utan menar att de arbetar tillsammans. Utifrån Maslows (1943) 

behovstrappa kan vi argumentera för att de anställda på denna avdelning befinner sig på 

steg tre i behovstrappan då de har en stark gemenskap. Detta menar vi även skulle 

innebära att de redan uppfyllt det andra behovssteget som Maslow (1943) menar är en 

trygg och stabil omgivning. Det här tolkar vi som att omgivningen, eller i det här fallet, 

arbetsplatsen inte upplevs som en stressig arbetsmiljö. På de avdelningar där 

intervjupersonerna upplevde att andras utförande av arbetsuppgifterna påverkade deras 

egna var gemenskapen lägre och konflikter vanligare. Utifrån Maslows (1943) 

behovstrappa kan vi därför argumentera för att personalen på dessa avdelningar befinner 

sig på det andra behovssteget, där de strävar efter att uppnå en trygg och stabil omvärld. 

Med andra ord anser vi att i grupper med hög gemenskap upplevs stressnivån som lägre. 

Dessa kopplingar skulle därför kunna styrka vikten av att satsa på gemenskapen inom 

arbetsgrupper. 
 

 

6.6 Sjukfrånvaro och kultur 

De avdelningar och enheter som valts ut för studien är avdelningar som, enligt 

Mönsterås kommuns statistik, har hög sjukfrånvaro. Enligt enkätundersökningen 

upplever 66 procent att sjukfrånvaro är vanligt på deras arbetsplats. Theorell (2012) 

menar att arbetsförhållandena inom den offentliga sektorn och bland annat vården har 

förändrats på senare tid. Vidare förklarar författaren att stress och en överbelastning 

som gränsar till kollaps har blivit allt vanligare arbetsförhållanden. Kommunals 
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undersökning (kommunal [www]) bekräftar att stress, ett högt arbetstempo och en hög 

arbetsbelastning är de främsta orsakerna till ohälsa inom vården. Arbetsmiljölagen 1 

kap. 1 § förklarar att det är arbetsgivarens ansvar att vidta åtgärder för att förebygga 

ohälsa och olyckor i arbetet. Paragrafen talar även om en god arbetsmiljö i övrigt som 

ska uppnås. Utifrån denna information kan vi anta att den höga sjukfrånvaron på de 

olika enheterna främst beror på en hög arbetsbelastning och stress vilket, enligt 

arbetsmiljölagen, är arbetsgivarens ansvar att förebygga.  

 

Upplevelsen av sjukfrånvaron på avdelningarna skiljde sig dock hos intervjupersonerna. 

Merparten av intervjupersonerna upplevde att sjukfrånvaron på avdelningarna inte var 

speciellt hög. Intervjuperson D menar att det är låg sjukfrånvaro på avdelningen och 

förklarar detta med en trivsel hos de anställda. Intervjuperson H håller med om att 

sjukfrånvaron inte är hög. Intervjuperson I upplever däremot att sjukfrånvaron är hög 

men är osäker på orsakerna till detta. Flera av intervjupersonerna förklarar att många av 

de anställda har småbarn vilket kan vara en orsak till att personal sjukskriver sig. 

Intervjupersonerna är även överens om att gränsen för sjukskrivning går när de är så 

pass sjuka att de inte orkar utföra sina arbetsuppgifter eller när det finns risk för att 

smitta andra. En stor del av intervjupersonerna upplever alltså inte att sjukfrånvaron är 

särskilt hög trots att de avdelningarna valts ut just för att sjukfrånvaron där är hög. Vi 

anser att det förekommer någon form av en ”frånvarokultur” på dessa avdelningar som i 

sin tur påverkar de anställdas syn på sjukfrånvaron. Hofstede (1991) förklarar 

organisationskultur som gruppnormer, regler och beteenden vilka skapas av individer 

inom organisationen. Jackson och Carter (2007) förklarar att organisationskulturen kan 

bidra till en gruppidentitet och påverka beteendemönster i gruppen. Sikuola et al. (2013) 

förklarar att gemensamma normer angående sjukfrånvaro hos individerna inom 

organisationen kan benämnas “frånvarokultur”. Vidare förklarar författarna att detta 

påverkar i vilken grad det är acceptabelt att sjukskriva sig.   
 

6.6.1 Bemanning vid sjukfrånvaro 

Resultaten av enkätundersökningen visar att 47 procent av respondenterna upplever att 

det finns tillräckligt med bemanning för att täcka upp vid frånvaro. Angelöw (2002) 

förklarar att stress, ohälsa och sjukskrivningar har ökat på arbetsmarknaden de senaste 

åren, detta främst på grund av nedskärningar och besparingar i organisationerna. 

Författaren menar vidare att det finns flera åtgärder som organisationerna kan använda 
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sig av för att minska den psykiska och fysiska belastningen. Förslag på några av dessa 

åtgärder är en ökad ordinarie bemanning, att använda sig av en resurspool för vikarier 

samt arbetsrotation. Då mer än hälften av respondenterna i enkätundersökningen 

upplever att det inte finns tillräcklig bemanning för att täcka upp vid frånvaro.  Angelöw 

(2002) förklarar att en ökad bemanning kan hjälpa till att förebygga ohälsa kan vi 

argumentera för att detta är ett problem för Mönsterås kommun. Intervjuerna visar på 

andra förhållanden. De flesta intervjupersoner upplever att det finns vikarier att sätta in 

vid frånvaro. Det är endast intervjuperson H som upplever att det är svårt att få in 

vikarier. Under intervjun med intervjuperson G framkommer ett begrepp som används 

inom organisationen, begreppet “noll-vicka”. Hen förklarar vidare att detta innebär att 

det inte sätts in någon ersättare för personen som är frånvarande. Antingen får 

bemanningen som finns klara sig ändå eller flyttas en annan anställd från en annan 

avdelning över för att täcka upp för den frånvarande.  

 

6.7 Personalekonomiska kostnader 

De totala statliga kostnaderna är för sjukfrånvaro, enligt Folkhälsoinstitutet 

(Folkhälsoinstitutet [www]), ligger på cirka 110 miljarder kronor. Enligt Johansson och 

Johrén (2012) kan sjukskrivningar delas in i korttids- och långtidssjukskrivningar. 

Långtidssjukskrivningar ligger ofta för de högre kostnaderna för organisationen. 

Intervjuperson C berättar att det finns medarbetare på avdelningen med kroniska 

sjukdomar, vilka står för stor del av långtidssjukskrivningarna. Under intervjuerna 

framgår även att många av personalen är småbarnsföräldrar. Detta resulterar bland annat 

i förkylningar och influensa hos de anställda, vilket utgör en stor del av 

korttidssjukskrivningarna. Enligt våra genomförda personalekonomiska uträkningar på 

en totalkostnad för en korttidssjukskrivning resulterar det i en kostnad på ungefär 

20 500 kronor i veckan (Bilaga 5). Kostnaden för en långtidssjukskrivning med vikarie 

under sex månader skapar en kostnad på 209 600 kronor för organisationen (Bilaga 5). 

Vi anser därför att sjukskrivningar medför höga kostnader för organisationen. Dessa 

kostnader anser vi kan reduceras eller undvikas med hjälp av bland annat en ökad 

bemanning. För att anställa en ny medarbetare kostar inskolningen och rekryteringen 

ungefär 35 500 kronor för organisationen (Bilaga 5). Vi kopplar det här till praktiskt fall 

i Angelöw (2002) där en ökad grundbemanning har resulterat i minskad stress för 

medarbetare och bättre vårdkvalitet.  
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7 Slutdiskussion 
I detta avslutande kapitel presenteras vår slutdiskussion som grundas i en jämförelse 

mellan den empiriska och den teoretiska datainsamlingen. Här presenteras slutsatser 

som är relevanta för att besvara den valda forskningsfrågan. Sedan presenteras även 

förslag för framtida forskning.  
 

Vårt syfte med denna uppsats var att undersöka om den generellt höga sjukfrånvaron 

inom äldrevården i kommunal sektor har en organisatorisk koppling. Det här mynnade 

ut i forskningsfrågan: vilka organisatoriska faktorer bidrar till sjukskrivningarna inom 

den kommunala äldrevården? 

 

7.1 Slutsatser 

För att besvara den valda forskningsfrågan anser vi att den höga sjukfrånvaron har en 

organisatorisk koppling. De organisatoriska faktorer som vi anser påverkar 

sjukfrånvaron inom den kommunala äldrevården är olika uppfattningar om ansvaret för 

arbetsuppgifter, låg bemanning, graden av gemenskapen i olika arbetsgrupper och 

frånvarokultur. Vi menar även att dessa organisatoriska faktorer påverkas av strukturella 

faktorer som ligger utanför organisationen. Ett exempel på detta är det långsamma 

vårdsystemet. Vi menar att det långsamma vårdsystemet har bidragit till en tillplattning 

av organisationen vilket bland annat har lett till att kommunala chefer har tilldelats för 

stort ansvarsområde. Detta i sin tur påverkar de anställda och deras arbetsuppgifter. 

 

Med utgångspunkt från datainsamlingen kan vi konstatera att ohälsa i både fysisk och 

psykisk form är vanligt förekommande hos de anställda inom äldrevården. Vi menar att 

beslut som tas och krav som ställs oftast kommer utifrån och påverkar hela 

organisationen. Dessa beslut och krav kan handla om exempelvis besparingar eller 

samverkanskrav som påverkar organisationen ända från ledning och ner till personalen 

som utför grundarbetet. Detta resulterar i en arbetsbelastning och press på chefer som 

måste anpassa sig efter krav utifrån och uppifrån men som även får anpassa sig efter 

påverkanstryck från personalen. Personalen märker av detta i form av en bristande 

tillgänglighet hos sin närmsta chef då denne har ett för stort ansvarsområde.  Det märks 
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även i form av att administrativa uppgifter såsom schemaläggning har lagts över på 

personalen. Vi anser att detta innebär oklarheter och oenigheter i fördelning av 

ansvarsområden vilket leder till att kommunala chefer och de anställda har olika 

uppfattningar om ansvaret för arbetsuppgifter. De administrativa uppgifterna upplever 

personalen tar mycket tid från grundarbetet som redan upplevs som stressigt.  

 

Resurser för att kunna utföra ett bra arbete beskrivs som begränsade. Exempel på sådana 

resurser är tid och bemanning. Vi menar att en ökning av dessa resurser skulle minska 

arbetsbelastningen vilket i sin tur skulle leda till en arbetsplats med friskare personal. 

Den höga arbetsbelastningen på personalen märks tydligt då en mycket stor del, det vill 

säga 86 procent av de som svarat på enkäten, upplever att de har fysiska besvär på 

grund av arbetet. Även psykiska besvär i form av sömnsvårigheter, magont, ångest och 

oro är förekommande. Vi anser att det här är alarmerande och borde tas på stort allvar 

av organisationen då detta kan ses som en av orsakerna till den höga sjukfrånvaron men 

även kan bidra till en framtida ökning av sjukfrånvaron. Vi anser även att en satsning på 

ökad bemanning skulle gynna organisationen i form av minskade kostnader gällande 

rehabilitering och sjukskrivningar. Med hjälp av våra uträkningar, kan vi konstatera att 

sjukskrivningar bidrar till ”onödigt” höga kostnader. Dessa kostnader kan reduceras 

eller undvikas genom att bland annat investera i en ökad bemanning. Denna investering, 

menar vi, skulle bidra till en bättre vårdkvalitet – både för de anställda samt de boende.  

 

Det är tydligt att personalen trivs med sitt arbete över lag då de ser arbetet med äldre 

som något meningsfullt. Dock uttrycker personalen att de inte hinner med arbetet på så 

sätt som de skulle önska. Även detta är ett resultat av en bristande bemanning. En ökad 

bemanning skulle ge personalen mer tid till att utföra arbetsuppgifter “på ett mer 

meningsfullt sätt” som exempelvis att kunna ta med de boende ut eller hinna samtala 

mer med dem. Vi anser att detta även skulle resultera i en ökad arbetsglädje hos de 

anställda. Trivseln på arbetsplatsen är hög hos de anställda. Dock skiljer sig graden av 

gemenskap mellan de olika avdelningarna. De avdelningar med mindre gemenskap, 

"sekundärgrupper", och fler konflikter mellan de anställda upplever stressen på 

arbetsplatsen som högre och ser på arbetsutförandet på ett mer individuellt plan. Den 

avdelningen med god gemenskap, "primärgrupper", ser på arbetsutförandet på ett mer 

kollektivt sätt. De hjälps åt att arbeta åt samma riktning. I den här gruppen upplevs inte 

arbetet lika stressigt. Med andra ord menar vi att grupper med hög gemenskap upplever 
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stressnivån som lägre. Dessa kopplingar skulle därför kunna visa vikten av att 

kommunerna investerar i att öka gemenskapen inom arbetsgrupper. 

 

De enheter och avdelningar som undersökts i studien har valts ut på grund av att de har 

höga sjuktal. Trots detta upplever majoriteten av de anställda att sjukfrånvaron på deras 

avdelningar inte är hög. Vår förklaring är att de anställda har “vant sig” vid den höga 

sjukfrånvaron. Detta i sin tur innebär att det är mer “acceptabelt” för de anställda på 

avdelningarna att sjukskriva sig. Vi menar att det förekommer någon form av 

frånvarokultur inom de olika arbetsgrupperna, vilket även påvisar att den höga 

sjukfrånvaron har en organisatorisk koppling.  

 

7.2 Förslag för framtida forskning  

Vi menar att en stor del av orsakerna till den höga sjukfrånvaron inom den kommunala 

äldrevården har organisatorisk koppling och grundas till stor del i vårdsystemet. Därför 

är ett förslag på framtida forskning att undersöka hur detta kan förändras redan i 

vårdsystemet. Vårt andra förslag för framtida forskning är att undersöka hur en ökad 

bemanning inom den kommunala äldrevården skulle få för effekter på sjukfrånvaron 

hos de anställda.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga 1, Förvaltningarnas sjuktal 

 



  
 

II 

 

Bilaga 2, Enheternas sjuktal  

 



  
 

III 

 

 

Bilaga 3, Empirisk statistik  

Ålder 

 

Utbildningsnivå 

 

Jag arbetar nattpass. 

 

16-25 1 2 % 

26-35 6 11 % 

36-45 17 31 % 

46-55 13 24 % 

56-65 17 31 % 

65- 1 2 % 

Grundskola 7 11 % 

Gymnasial utbildning 48 79 % 

Folkhögskola 2 3 % 

Yrkeshögskola 2 3 % 

Högskola/Universitet 2 3 % 

Ingen utbildning 0 0 % 

Ja 0 0 % 

Nej 56 100 % 



  
 

IV 

 
Informationsflödet fungerar bra mellan chef och personal. 
 

 
 
Kommunikationen mellan mig och min närmsta chef fungerar bra. 
 

 
 
Informationsflödet fungerar bra inom min arbetsgrupp. 
 

 
 
Jag är delaktig i planeringen av mina arbetsuppgifter. 
 

 

1 2 4 % 

2 3 5 % 

3 35 63 % 

4 16 29 % 

1 1 2 % 

2 4 7 % 

3 27 48 % 

4 24 43 % 

1 0 0 % 

2 10 18 % 

3 22 40 % 

4 23 42 % 

1 0 0 % 

2 2 4 % 

3 23 42 % 

4 30 55 % 



  
 

V 

 
På min arbetsplats har vi förutsättningar för att göra ett bra arbete. 
 

 
 
Mina arbetsuppgifter är klart och tydligt definierade. 
 

 
 
Jag upplever att jag hinner med mina arbetsuppgifter. 
 

 
 
Jag har kontroll och god överblick av mitt arbete. 
 

 

1 0 0 % 

2 4 7 % 

3 23 41 % 

4 29 52 % 

1 0 0 % 

2 2 4 % 

3 22 39 % 

4 32 57 % 

1 1 2 % 

2 8 14 % 

3 33 59 % 

4 14 25 % 

1 0 0 % 

2 1 2 % 

3 24 44 % 

4 30 55 % 



  
 

VI 

 
Vi har tillräcklig bemanning för att kunna genomföra våra arbetsuppgifter. 
 

 
 
Det finns tillräcklig bemanning för att täcka upp vid frånvaro. 
 

 
 
Jag har möjligheten att fatta egna beslut i mitt arbete. 
 

 
 
Jag kan utvecklas i mitt arbete. 
 

 

1 2 4 % 

2 18 33 % 

3 31 57 % 

4 3 6 % 

1 4 7 % 

2 22 40 % 

3 23 42 % 

4 6 11 % 

1 0 0 % 

2 3 5 % 

3 33 60 % 

4 19 35 % 

1 0 0 % 

2 5 9 % 

3 28 51 % 

4 22 40 % 



  
 

VII 

 
Jag upplever att jag kan ta de raster som jag har rätt till under min arbetsdag. 
 

 
 
På grund av mitt arbete upplever jag problem i form av: 
 
 
Stress 22 31 % 

Magproblem 6 8 % 

Sömnsvårigheter 7 10 % 

Ångest/ Oro 4 6 % 

Annat 4 6 % 

Har ej besvär på grund av mitt arbete 29 40 % 

 
 
På grund av mitt arbete upplever jag fysiska problem i: 
 
 
Nacken 24 22 % 

Axlar 24 22 % 

Rygg 18 17 % 

Handleder 16 15 % 

Knän 8 7 % 

Annat 3 3 % 

Har ej fysiska besvär på grund av mitt arbete 15 14 % 

 

1 2 4 % 

2 14 25 % 

3 21 38 % 

4 18 33 % 



  
 

VIII 

 
Jag trivs på min arbetsplats. 
 

 
 
Gemenskapen är bra på min arbetsplats. 
 

 
 
Konflikter är vanliga på min arbetsplats. 
 

 
 
Konflikter hanteras på ett bra sätt på min arbetsplats. 
 

 

1 0 0 % 

2 2 4 % 

3 12 21 % 

4 42 75 % 

1 0 0 % 

2 7 13 % 

3 14 25 % 

4 35 63 % 

1 17 31 % 

2 17 31 % 

3 17 31 % 

4 4 7 % 

1 0 0 % 

2 18 34 % 

3 29 55 % 

4 6 11 % 



  
 

IX 

 
Jag upplever att det är möjligt att få igenom förändring som handlar om min 
arbetsmiljö. 
 

 
 
På min arbetsplats är sjukfrånvaro vanligt. 
 

 
 
 

1 5 9 % 

2 14 25 % 

3 29 52 % 

4 8 14 % 

1 7 13 % 

2 12 21 % 

3 28 50 % 

4 9 16 % 



  
 

X 

 

Bilaga 4, Intervjufrågor  

 

Information och kommunikation 

Hur upplever du kommunikationen och informationsflödet inom avdelningen?  

- På vilket sätt är det bra/mindre bra? 

 

Hur når information/nyheter ut till er anställda? 

- Genom vilken kanal når information/nyheter bäst ut till er anställda? 

 

Ledarskap 

Hur viktigt är det för dig att ledarskapet fungerar bra inom avdelningen? 

 

Hur ser du på ledarskapet inom avdelningen?  

 

Har du en god relation med din chef? 

- kan du ge exempel 

 

Hur uppfattar du relationen mellan chef och de övriga på avdelningen? 

 

Arbetsuppgifter 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?  

 

Upplever du att du hinner med dagens schema inkluderat dina raster? 

 

Upplever du att det är vanligt att bli inkallad inom kort varsel? 

- Hur upplever du detta? (stressigt eller ok?) 

 

Upplever du att andras arbete påverkar dina arbetsuppgifter?  

- På vilket sätt?  

 

Finns det något som kan förbättras angående schemaläggning och bemanning? 

 



  
 

XI 

 

Hälsa  

Hur upplever du din fysiska arbetsmiljö?  

 

Påverkar den fysiska arbetsmiljön din hälsa?  

- På vilket sätt?  

 

Är det vanligt att du är ensam vid tunga lyft? Eller finns det bra utrustning för detta? 

 

Trivsel 

Hur trivs du på din arbetsplats?  

 

Hur är gemenskapen i gruppen/avdelningen?  

 

Hur är gemenskapen inom enheten?  

 

Hur ofta har ni aktiviteter för personal utanför arbetet?  

- Är det på eget initiativ eller initiativ av organisationen?  

 

Sjukfrånvaro 

Hur upplever du att sjukfrånvaron är på avdelningen?  

 

När tycker du att det är OK att sjukanmäla sig?  

 

På vilka grunder upplever du att dina kollegor sjukanmäler sig? 

 



  
 

XII 

 
Bilaga 5, Personalekonomiska uträkningar 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Timlön Månadslön Årslön Sociala 
avgifter 

Semester 

 136,36 kr   20 000,00 kr   240 000,00 kr  1,5 % 0,13 %  
Månader Timmar Indirekta 

kostnader 
Sjuklön Övertid 

 12,00 kr   1 760,00 kr   0,50 %   0,80 %   0,50 %  
 Sociala 

Avgifter  
 Minimi   Soc. I kr   Sjuklön   Övertid i 

kr  
 0,45 kr   0,01 %   61,36 kr   0,10 %   68,18 kr  
 Timlön   Månadslön   Årslön   Timmar    

 211,36 kr   31 000,00 kr   372 000,00 kr   20,00 kr    

Kvarvarande 
kostnader, 

  Korttidssjukskrivning/h:       

            
  Frisk:     Korttidssjukskrivning:   
Lön  136,36 kr       109,09 kr    
Semester  17,73 kr       17,73 kr    
Sociala 
Avgifter 

 61,36 kr       49,09 kr    

Summa  215,45 kr       175,91 kr    
Indirekta 
kostnader 

 68,18 kr       68,18 kr    

SJK  283,64 kr       244,09 kr    
            
Differensen/h          39,55 kr  

Total 
konsekvens, 

  Korttidssjukskrivning/h:       

            
  Frisk:     Korttidssjukskrivning:   
Kost ord.  283,64 kr       244,09 kr    
Kost övertid        265,91 kr    
        Eventuell 

administration 
  

            
Summa  283,64 kr       510,00 kr    
Differensen/h         -226,36 kr  



  
 

XIII 

 
 
 

 
 
Den totala 
konsekvensen vid 
korttidssjukskrivningar, 
40 timmar 

    

      
Frisk Sjuk  Differens  

 11 345,45 kr   20 400,00 kr  -9 054,55 kr  
 
 
Långtidssjukskriven, 
880h (6 månader) 

    

      
Sjuk     

 209 604,00 kr      
 
 

Kostnad,    Långtidssjukskrivning/h:       
            
  Frisk:     Långtidssjukskrivning:   
Lön  136,36 kr       13,64 kr    
Semester  17,73 kr       17,73 kr    
Sociala 
Avgifter 

 61,36 kr       14,09 kr    

Summa  215,45 kr       45,45 kr    
Indirekt 
kost. 

 68,18 kr      0 - 68,18 kr   

SJK  283,64 kr    Mellan 45,45 - 113,63 kr   
            
Differens 
med vik/h 

         238,19 kr  

Differens 
utan vik/h 

         170,01 kr  



  
 

XIV 

 
 
Uppskattning av 
kostnaden för 
en avveckling 
och en 
nyanställning, 
Undersköterska. 

        

          
          
20 timmar   Rekryteringskostnad    4 227,27 kr  
50 procent i 3 
månader 

  Inskolning    30 000,00 kr  

25 timmar i 1 
vecka 

  Fadder    1 250,00 kr  

25 procent i 3 
månader 

  Nedtrappning    15 000,00 kr  

       
    Summa total 

kostnad: 
  50 477,27 kr  

    Summa endast ny:    35 477,27 kr  
 
 
Uträkningar (ovanstående): 
 
20 000 x 3 = 60 000 
60 000/ 2 = 30 000 
60 000 x 0,25 = 15 
000 
20 000/ 4 = 5 000 
5 000 x 0,25 = 1250 
 
 
 


