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Sammanfattning  

Bakgrund 

Hälsobokslut görs i alla kommunala organisationer och så även på Skolförvaltningen i 

Mörbylånga kommun på södra Öland. I ett hälsobokslut redovisas bland annat den totala 

sjukfrånvaron och hur den fördelas mellan kvinnor och män. Genom att göra 

hälsobokslutsarbetet obligatoriskt skulle företag och organisationer bland annat bli medvetna 

om hur sjukfrånvaron var fördelad hos dem. Skolförvaltningen i Mörbylånga kommun har i 

sitt hälsobokslutsarbete valt gå lite djupare genom att även bryta ner sjukfrånvaron per 

yrkesgrupp. När de gjorde detta visade det sig att förskollärarna varit mer sjukfrånvarande än 

barnskötarna år 2006. I och med att förskollärarna har högre utbildning och högre lön än 

barnskötarna tyckte de att detta var förvånande då bland annat utbildnings- och lönenivå anses 

påverka personers sjukfrånvaro. Detta innebär att barnskötarna, som har lägre utbildningsnivå 

och lägre lön, i sådana fall skulle ha varit mer sjukfrånvarande än förskollärarna och det var 

inte fallet i Mörbylånga kommun. Sjukfrånvarande personal medför att företag och 

organisationer får stora kostnader och det är en av anledningarna till att Skolförvaltningen i 

Mörbylånga kommun ville undersöka om det finns faktorer som förklarar förskollärarnas 

högre sjukfrånvaro år 2006. En annan anledning var att kunna se vilka åtgärder som skulle 

kunna sättas in för att minska sjukfrånvaron. 

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är undersöka om det finns faktorer som kan förklara anledningen till 

varför förskollärarna var mer sjukfrånvarande än barnskötarna i Mörbylånga kommun år 

2006. 

 

Metod 

I denna uppsats har vi använt oss av den induktiva forskningsstrategin. Vi har vidare använt 

en kvantitativ empiriinsamlingsmetod i och med att vi gjorde en enkät som e-postades till 

totalt 98 förskollärare och barnskötare i Mörbylånga kommun. Analysmetoden i uppsatsen är 

kvalitativ då vi valt att sammanställa enkätsvaren i diagram och tabeller. 

 



   

  

Referensram 

Referensramen är byggd på litteratur som bland annat behandlar vilka faktorer som påverkar 

hälsan. Avgränsningen i ämnesområdena som vi ansåg vara nödvändig är framför allt gjord 

utifrån de sjukfrånvaroorsaker Paula Liukkonen nämner i sin bok ”Hälsobokslut – förslag till 

mätning, analys och diskussionsfrågor”. Referensramen tar förutom faktorerna som påverkar 

hälsan även upp ämnen så som sjukersättning, hälsobokslut och en beskrivning av förskolans 

verksamhet. 

 

Empiri och analys 

I empirikapitlet redovisas, i tabeller och diagram, ett flertal av de enkätsvar vi fick från 

respondenterna och i analyskapitlet analyseras och diskuteras dessa enkätsvar. Faktorer som 

till exempel ålder, familjeförhållanden, sjukfrånvaro, motivation samt krav-kontroll-stöd 

analyseras för att se om någon eller några av dessa faktorer kan ha varit så framträdande att de 

är en uppenbar faktor som kan förklara varför förskollärarna var mer sjukfrånvarande än 

barnskötarna år 2006.  

 

Slutsats 

Utifrån de enkätsvar vi fick har vi inte kunnat peka på någon specifik faktor som skulle kunna 

förklara skillnaderna i förskollärarnas och barnskötarnas sjukfrånvaro år 2006. Däremot har 

de svar som barnskötarna lämnat visat att de har en mer positiv syn både när det gäller privat- 

och arbetslivet än vad förskollärarna har. Utifrån vår undersökning kan vi dock inte dra några 

generella slutsatser om just detta skulle kunna vara anledningen till sjukfrånvaroskillnaderna.  

 

Nyckelord 

Sjukfrånvaro, hälsa, förskola, ledarskap, arbetsmiljö, stress. 
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1. Inledning 

I detta kapitel ger vi inledningsvis läsaren bakgrundsfakta innan uppsatsens 

problemformulering, forskningsfråga och syfte presenteras. Kapitlet avslutas med en 

förklaring till den avgränsning vi valt att göra i detta uppsatsarbete samt till hur uppsatsen är 

disponerad. 

1.1 Bakgrund 
et görs hälsobokslut inom alla kommuner, så även i Mörbylånga kommun på södra 

Öland. I ett hälsobokslut redovisas bland annat den totala sjukfrånvaron och hur 

den fördelas mellan kvinnor och män (Cronsell et al., 2003). Genom att göra 

hälsobokslutsarbetet obligatoriskt skulle företagen bli medvetna om hur sjukfrånvaron var 

fördelad inom företaget (Aronsson & Malmquist, 2003). Skolförvaltningen i Mörbylånga 

kommun har valt att gå lite djupare i sitt hälsobokslutsarbete och bryta ner sjukfrånvaron per 

yrkesgrupp. De fann då att sjukfrånvaron var mycket högre bland förskollärarna än bland 

barnskötarna år 2005 och 2006. I och med att förskollärarna har högre utbildning och högre 

lön än barnskötarna tyckte de att detta var förvånande då bland annat utbildnings- och 

lönenivå anses påverka personers sjukfrånvaro. Detta innebär att barnskötarna, som har lägre 

utbildningsnivå och lägre lön, i sådana fall skulle ha varit mer sjukfrånvarande än 

förskollärarna och det var inte fallet i Mörbylånga kommun. Anledningen till att vi fick 

uppdraget att undersöka orsakerna till sjukfrånvaroskillnaderna var att en av författarnas 

förälder arbetar på Skolförvaltningen i Mörbylånga kommun. I och med att vi, författarna till 

uppsatsen går på Health Management-programmet på Handelshögskolan BBS i Kalmar ansåg 

vi att det var ett intressant ämne för vår C-uppsats.  

 

Förskollärarna hade under år 2006 i snitt en sjukfrånvaro på 50,8 dagar per anställd medan 

barnskötarna endast hade 22,2 dagar per anställd. Anledningen till dessa stora skillnader 

ligger främst i långtidssjukfrånvaron, vilket framkommer i och med att korttidssjukfrånvaron1 

är 10,6 dagar per anställd för barnskötarna jämfört med förskollärarna som hade en 

korttidssjukfrånvaro på 12,4 dagar per anställd under år 2006. Skillnaden är med andra ord 

inte lika stor mellan yrkesgrupperna vid korttidssjukfrånvaron som vid långtidssjukfrånvaron. 

                                                 
1 I materialet från Skolförvaltningen i Mörbylånga kommun är korttidssjukfrånvaro en period som är kortare än 
90 dagar. 

D
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I sjukfrånvarostatistiken är inte annan frånvaro så som frånvaro för vård av barn inräknad. För 

Skolförvaltningen i Mörbylånga kommun är det angeläget att undersöka vad sjukfrånvaron 

beror på då den totalt uppgår till 4 528 respektive 911 dagar för förskollärarna respektive 

barnskötarna. Av dessa dagar utgör 1 100 respektive 443 dagar korttidssjukfrånvaron för 

förskollärarna respektive barnskötarna och detta resulterar i stora kostnader för kommunen. 

(Bilaga 1) 

 

För att undersöka om det är en tillfällighet eller om samma mönster finns på andra orter har vi 

frågat Emmaboda, Mönsterås och Borgholm kommun, som har ungefär samma 

befolkningsmängd som Mörbylånga kommun, hur förhållandet mellan yrkesgrupperna såg ut 

där år 2006. Vi fick endast användbara svar från Emmaboda kommun och där var 

sjukfrånvaron ungefär lika stor bland förskollärare som barnskötare. Utöver detta fann vi även 

ett dokument som Sveriges Kommuner och Landsting ger ut som heter ”Fakta om 

sjukfrånvaron i kommuner 2006”. I detta dokument står det att sjukfrånvaron i hela landet har 

minskat sedan år 2005 men att det både år 2005 och 2006 är barnskötarna som är mer 

sjukfrånvarande än förskollärarna och det är ingen skillnad om fokus ligger på kort- eller 

långtidssjukfrånvaron. (Sveriges Kommuner och Landsting 1) Vi har dock funnit fakta som 

tyder på det motsatta, vilket innebär att Skolförvaltningen i Mörbylånga kommun inte är 

ensamma om detta förhållande.  

1.2 Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron för alla yrkesgrupper, i Sverige, minskade i början av 1990-talet för 

att mot slutet av 1990-talet stiga och inte avta förrän efter år 2003. Sedan dess har 

sjukskrivningarna minskat för varje år. Sjukfrånvaro medför att företag och organisationer får 

stora kostnader. Vid beräkning av organisationernas sjukfrånvarokostnader finns direkta 

kostnader samt indirekta kostnader som både är synliga och inte är synliga i bokföringen. De 

direkta kostnaderna är kostnader så som sjuklön, semesterersättning och arbetsgivaravgift. 

Exempel på indirekta kostnader som syns i bokföringen är kostnader för övertid, vikarier och 

administration. De indirekta kostnaderna, som inte syns i bokföringen, är till exempel 

kvalitets-, produktivitets- och nyrekryteringseffekter. Det är ofta bara de direkta kostnaderna 

det fokuseras på, men det är de indirekta kostnaderna som utgör den största utgiften för 

företag och organisationer. (red. Tofters & Friis, 2003) 
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Enligt Johanson, Hansson och Lindeberg (2003) kan den direkta kostnaden för en 

sjukfrånvarande anställd, som har en månadslön på 20 000 kronor ses på två sätt. Antingen 

kan organisationen se det som att de sparar 36 kronor per timme i och med att organisationen 

endast betalar 80 procent i sjuklön. Hade den anställde arbetat hade organisationen fått betala 

288 kronor per timme men nu behöver de endast betala 252 kronor per timme. Det går även 

att se det som att organisationen får betala 252 kronor utan att få någon motprestation. (ibid.)  

 

Skulle en organisation lyckas minska sjukfrånvaron med en dag per anställd och år skulle det, 

i en organisation med 50 anställda, medföra att den minskar sina kostnader med 100 000 

kronor per år då en sjukfrånvarodag i detta fall kostar 2 000 kronor per anställd. Detta är 

endast en direkt kostnad i vilken kostnaderna för vikarie eller liknande indirekta kostnader 

inte är medräknade. (ibid.)  

 

Sjukfrånvaron påverkas, bland annat, av utbildningsnivån. Anställda med låg utbildning är 

generellt sett mer sjukskrivna än de med hög utbildning (Statistiska centralbyrån 1). Bland 

personer med låg utbildningsnivå är även ohälsan mer utbredd än bland personer med hög 

utbildningsnivå. Den största skillnaden finns mellan de som har en hög utbildningsnivå, det 

vill säga en eftergymnasial utbildning, och de andra grupperna. Förutom vissa undantag har 

hälsoklyftan mellan hög- och lågutbildade personer ökat. Det som inte har ökat är skillnaden 

mellan hög- och lågutbildade kvinnor, men det finns fortfarande en tydlig skillnad. 

(Statistiska centralbyrån 2)  

1.3 Problemformulering 
Som vi nämnt tidigare är det viktigt för organisationer att hålla nere sjukfrånvaron då den 

medför onödiga kostnader. Sjukfrånvaron är generellt sett högre för de personer som har en 

låg utbildningsnivå. Då både förskollärare och barnskötare tillbringar sin tid med barn som är 

1-5 år gamla utsätts de i lika stor utsträckning för bland annat smittorisk och därför borde inte 

orsaken till sjukfrånvaroskillnaderna bero på detta. Vi undrar därför: vilka faktorer är det som 

gör att förskollärarna var mer sjukfrånvarande än barnskötarna i Mörbylånga kommun år 

2006?  
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1.4 Forskningsfråga 
Finns det faktorer som kan förklara varför sjukfrånvaron var högre bland förskollärarna än 

bland barnskötarna i Mörbylånga kommun år 2006?  

1.5 Syfte 
Syftet med uppsatsen är undersöka om det finns faktorer, och i sådana fall vilka dessa är, som 

kan förklara anledningen till varför förskollärarna var mer sjukfrånvarande än barnskötarna i 

Mörbylånga kommun år 2006. 

1.6 Avgränsning 
Vi har i denna uppsats avgränsat oss till att enbart analysera förhållandena bland förskollärare 

och barnskötare i Mörbylånga kommun eftersom det är målet med uppsatsarbetet. Vi anser 

inte att det hade tillförts någon användbar information om vi undersökt hur förhållandena såg 

ut i andra kommuner i landet. En annan anledning till den avgränsning vi gjort beror på att 

den tiden vi haft till förfogande för detta uppsatsarbete varit begränsad. 

1.7 Disposition 

 

Denna uppsats har börjat med ett inledande kapitel där läsaren bland annat fått en bakgrund 

till några av de ämnesområden som presenteras senare i uppsatsen och vilken som är vår 

forskningsfråga. Efter inledningen presenteras ett metodkapitel som följs av referensramen. 

Därpå kommer empirin att redovisas i vilken vi presenterar de enkätsvar som vi anser vara av 

vikt för uppsatsen. En analys i vilken vi kopplar samman referensramen och empirin 

presenteras därefter och uppsatsen avslutas med slutsatser och förslag till framtida forskning. 

 

Inledning Referensram Empiri Analys Slutsats Metod 
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2. Metod 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för den forskningsmetod vi använt oss av i uppsatsen. 

Vi kommer även att förklara tillvägagångssättet för insamlingen av data, referensram och 

litteratursökning för att läsaren ska kunna följa vår arbetsgång och ta ställning till hur 

trovärdigt vårt arbete är. 

2.1 Deduktiv och induktiv ansats 
nom forskningsstrategin finns det två olika ansatser, den deduktiva och den induktiva. 

När den deduktiva ansatsen används utgår författaren från befintliga teorier i syfte att 

skapa hypoteser. Data samlas sedan in och resultatet bekräftar eller förkastar 

hypoteserna som tidigare skapats i arbetsprocessen. När denna arbetsgång följts kan teorierna 

slutligen revideras. Den induktiva ansatsen är mest förekommande när kvalitativa studier 

görs. Detta arbetssätt ska resultera i nya teorier istället för som i den deduktiva ansatsen pröva 

befintliga teorier. (Bryman & Bell, 2005)  

 

Vi har i denna uppsats använt oss av den induktiva forskningsstrategin. Vi har under 

uppsatsens arbetsgång tagit fram en egen referensram för att visa några av de faktorer som gör 

att människor drabbas av ohälsa och vad det är som leder till sjukfrånvaro. Detta har vi gjort 

för att undersöka om referensramen tillsammans med empirin kan förklara vilka faktorer som 

ledde till sjukfrånvaro bland förskollärare och barnskötare och ifall vi kan se om någon faktor 

påverkade förskollärarna i större utsträckning än barnskötarna.  

2.2 Undersökningsmetod 
De metoder som i forskningssammanhang används är den kvantitativa och den kvalitativa 

undersökningsmetoden. De används båda som angreppssätt för att få en förståelse för hur 

samhället fungerar. Det som skiljer dessa undersökningsmetoder åt är att den kvantitativa 

metoden omvandlar information till siffror och mängder och utifrån det görs statistiska 

analyser. Den kvalitativa forskningen bygger på författarens egen uppfattning och tolkning av 

referensramen. (Holme & Solvang, 1997) En annan skillnad, mellan dessa två 

undersökningsmetoder, är att när kvalitativa intervjuer görs sker det ofta i möten mellan 

människor. Den kvantitativa metoden, där exempelvis enkätundersökningar görs, medför 

istället en distans mellan författarna och respondenter (Bryman & Bell, 2005). Den 

I
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kvantitativa informationen som införskaffas är beroende av vilka frågor som författaren anser 

vara viktiga och respondenterna kan själva inte framföra vilka ämnesområden de tycker är 

viktiga. Författaren kan inte heller bilda sig en egen uppfattning, om exempelvis hur 

trovärdiga respondenternas svar är, i och med att det är ett avstånd mellan författaren och 

respondenterna. Enligt Holme och Solvang (1997) är den kvalitativa forskningsprocessen 

grundad i en förförståelse som finns hos författaren i och med hennes egna erfarenheter, 

utbildningar och andra personers vetenskapliga arbete. Förförståelsen ses som en objektiv 

grund för det egna forskningsarbetet. (Holme & Solvang, 1997) Vi har, som uppsatsförfattare, 

i början av uppsatsarbetet en viss förförståelse till det problemområde vi undersöker i och 

med att vi båda har läst på Health Management-programmet.  

 

I denna uppsats har vi använt oss av både den kvantitativa och den kvalitativa metoden. Vi 

har använt en kvantitativ empiriinsamlingsmetod i och med att vi gjort en enkät (Bilaga 2) 

med främst slutna frågor, det vill säga frågor där det finns fasta svarsalternativ (Bryman & 

Bell, 2005). Däremot har vi valt att använda oss av en kvalitativ analysmetod. Anledningen 

till att vi valde att inte använda oss av en kvantitativ analysmetod var att ingen av 

uppsatsförfattarna har gått någon statistikkurs och att våra kunskaper inom det området var 

för begränsade för att kunna göra en tillförlitlig statistisk analys. Vi valde istället att 

sammanställa diagram och tabeller utifrån de svar vi fått på enkäten. Vi ansåg att det inte 

skulle gå att göra kvalitativa undersökningar och få fram ett tillräckligt rättvisande svar på vår 

forskningsfråga genom att använda den metoden. En annan anledning till att vi valde den 

kvantitativa metoden var att respondenternas enkätsvar skulle vara konfidentiella vilket de 

inte skulle ha blivit om vi använt oss av kvalitativa intervjuer. Konfidentialiteten i vår 

enkätundersökning var en grundläggande faktor för att respondenterna skulle svara så 

sanningsenligt som möjligt (Holme & Solvang, 1997).  

 

Vi har utifrån den referensram vi skapat formulerat frågor till respondenterna som de svarat 

på och som vi analyserat och reflekterat över. Efter att vi sammanställt enkätsvaren i diagram 

och tabeller har analysen, i de flesta fall, gjorts genom att vi jämfört svaren med 

respondenternas sjukfrånvarouppgifter. Detta har vi gjort för att kunna ge Skolförvaltningen i 

Mörbylånga kommun information om vilka faktorer som kan förklara varför sjukfrånvaron 

var högre bland förskollärarna än barnskötarna år 2006.  
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2.3 Arbetsgång 
I ett tidigt skede i uppsatsarbetet skickade vi e-post till Emmaboda, Mönsterås och Borgholm 

kommun som har ungefär lika stor befolkning som Mörbylånga kommun för att undersöka 

hur sjukfrånvaron år 2005 och 2006, såg ut bland deras förskollärare och barnskötare. Vi fick 

endast användbara svar från Emmaboda kommun där sjukfrånvaron var ungefär lika stor 

bland förskollärare som barnskötare. Syftet med att få ta del av andra kommuners 

sjukfrånvarostatistik var att kunna jämföra om förhållandet mellan förskollärare och 

barnskötare såg ut på samma sätt, det vill säga om det fanns andra kommuner där 

förskollärarna var sjukfrånvarande i större utsträckning än barnskötarna. 

 

Den 20 november 2007 hade vi en telefonkonferens med skolchef Ann Willsund på 

Skolförvaltningen i Mörbylånga kommun för att få en övergripande bild av hur 

förskolepersonalen arbetar samt diskutera hur enkäten skulle distribueras och vad uppsatsens 

eventuella resultat kommer att användas till. Enligt Ann Willsund kommer uppsatsen att 

delges skyddskommittén och respektive förskolas arbetslag kommer att få i uppdrag att 

analysera resultatet och se vad som kan förbättras hos dem. 

 

Även om vi fick tillgång till statistik från Skolförvaltningen i Mörbylånga kommun angående 

sjukfrånvaron för år 2005 och 2006 valde vi att enbart undersöka vad sjukfrånvaron berodde 

på under år 2006. Anledningen till detta var att vi trodde att det var lättare för respondenterna 

att komma ihåg varför de var sjukfrånvarande år 2006 istället för vad anledningen var år 

2005. De frågor i enkäten som inte rör sjukfrånvaron har vi dock valt att ställa gällande idag. 

Anledningen till att vi ansåg att det inte skulle vara meningsfullt att använda sig av frågor 

angående detta för år 2006 var att det kan hända mycket på ett år och det är inte säkert att 

respondenterna kunde komma ihåg vad de ansåg om till exempel ljudnivån på förskolan år 

2006. Utifall att åtgärder ska sättas in anser vi att det är viktigare för Skolförvaltningen i 

Mörbylånga kommun att veta vad personalen anser om dagens arbetsförhållanden och inte 

vad de ansåg om dessa år 2006. Vi valde dessutom att använda oss av samtliga respondenter 

som svarat på frågorna angående sjukfrånvaron även om de inte hade arbetat på den specifika 

förskolan under år 2006. Samtliga av dessa hade under år 2006 arbetat inom sitt yrke. Endast 

en respondent arbetade inte, under år 2006, på förskolan och den respondenten hade valt att 

inte svara på frågorna angående sjukfrånvaron. 
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Vi e-postade missivet (Bilaga 2) med länken till enkäten (Bilaga 3) den 28 november 2007 till 

Skolförvaltningen i Mörbylånga kommun och den 30 november vidarebefordrades det till 

förskolepersonalen som sedan hade till den 10 december på sig att svara. En påminnelse 

(Bilaga 4) skickades den 6 december och efter den fick vi in ytterligare 36 svar. 

 

De svar (Bilaga 5) vi fick har vi sammanställt och analyserat främst utifrån medelvärdet. För 

att få information om respondenternas ålder har vi även tagit den äldsta och yngsta för att visa 

vilket spann åldern ligger mellan. För att vara riktigt säkra på att svaret vi fick fram genom 

medelvärdet var sanningsenligt har vi även räknat fram medianen och typvärdet. Medianen är 

det tal i mängden som storleksmässigt ligger i mitten av talen och typvärdet är det tal eller 

svar som förekommit flest gånger. Anledningen till att vi använde oss av detta var att 

framförallt medianen är ett bra mätsätt om många skiftande svar ges. Vi jämförde sedan dessa 

med medelvärdet för att kontrollera att de inte låg för långt ifrån varandra för att i sådana fall 

eventuellt inte använda oss av medelvärdet. Vi fann dock ingen enkätfråga där medelvärdet, 

medianen och typvärdet skilde sig mycket mellan varandra. I uppsatsen har vi därför valt att 

enbart redovisa medelvärdet på svaren.  

 

Det faktum att en av författarnas förälder arbetar inom Skolförvaltningen i Mörbylånga 

kommun ser vi inte som någon negativ aspekt, då detta istället medfört att vi lättare har 

kunnat få tillgång till visst material till uppsatsen. Personen i fråga har inget inflytande över 

förskolornas verksamhet och är inte på något sätt inblandad i hur resultatet kommer att bli och 

kan heller inte påverka hur resultatet kommer att användas. Det är naturligtvis olyckligt om 

respondenterna valde att inte svara på enkäten på grund av att de kände att de inte kunde lita 

på att deras svar kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga att arbetsgivaren inte 

kommer att få veta vilka svar de lämnat.  

2.4 Datainsamling 
Primärdata är den information som inte någon annan person tidigare har samlat in och den 

informationsinsamling som görs är för ett speciellt syfte. Sekundärdata är information som 

andra har samlat in vid ett tidigare tillfälle och för ett annat syfte. Exempel på sekundärdata är 

böcker och rapporter. (Bryman & Bell, 2005) Den primärdata som använts i uppsatsen utgår 

från de 75 enkätsvar vi fick från förskollärare och barnskötare på förskolorna i Mörbylånga 

Kommun. Sekundärdata är det material som tillhandahållits av Skolförvaltningen i 
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Mörbylånga Kommun, den insamlade informationen på Stadsbiblioteket och Högskole-

biblioteket i Kalmar samt Internet. 

 

Vi har i litteratursökningen utgått från Kalmar Stadsbiblioteks och Kalmar Högskole-

biblioteks databaser, däribland Elin. De ord vi sökte på för att hitta litteratur var bland annat: 

sjukfrånvaro, hälsa, förskola, ledarskap, arbetsmiljö och stress. Fördelen med att låna litteratur 

från biblioteken var att vi snabbt kunde få en bra överblick om boken ifråga kunde användas 

till uppsatsarbetet eller inte. En annan fördel var att vi kunde få inspiration från böcker på 

samma hylla som vi eventuellt hade missat i databassökningen. Nackdelen med att ta litteratur 

från biblioteken var att litteraturen i vissa fall kunde vara gammal och att den bok vi sökte 

efter redan var utlånad.  

 

Vid litteraturgenomgången valde vi att fokusera på faktorer som påverkar hälsan. Det 

medförde att då litteraturen ofta var uttryckt i positiva termer fick vi som författare en del 

gånger tänka det motsatta när vi skrev frågorna till enkäten. Ett exempel på detta är att om en 

bok handlade om att fysisk aktivitet medför god hälsa har vi utgått från att om respondenten 

svarar att hon inte utövar någon fysisk aktivitet kan det vara en bidragande orsak till att hon 

varit sjukfrånvarande. 

 

När det gäller statistiska uppgifter, som vi ville skulle gälla år 2006, använde vi oss framför 

allt av information publicerad på Internet. Fördelen med informationen på Internet är att den 

så gott som alltid är tillgänglig, fast där var vi tvungna att i ett tidigt skede begränsa vårt 

sökområde eftersom det finns mycket information tillgänglig. När vi hämtade information 

från Internet innebar det även att vi som författare var tvungna att vara mer källkritiska och 

vara säkra på att den information vi använde oss av kom från välkända och tillförlitliga källor.  

 

För att kunna avgränsa ämnesområdena som vi tänkte koppla till sjukfrånvaroorsaker utgick 

vi till stor del från de sjukfrånvaroorsaker som Paula Liukkonen nämner i boken 

”Hälsobokslut – förslag till mätning, analys och diskussionsfrågor” (2002). Att vi valde de 

orsaker hon tar upp beror framför allt på att vi tyckte att de var genomtänkta och trovärdiga 

samt att Paula Liukkonen är välkänd inom hälsobokslutssammanhang då hon bland annat är 

verksam som forskare och universitetslektor vid Stockholms universitet. Även om det inte 

funnits specifik litteratur som behandlar sjukfrånvaroorsakerna bland förskolepersonal hade vi 

inte några större svårigheter att hitta litteratur i de ämnen vi skrivit om i uppsatsen. En fördel 
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som vi såg var att det fanns mycket aktuell litteratur, det vill säga litteratur som publicerats 

under början av 2000-talet. 

 

Vi, författarna till denna uppsats, är väl medvetna om att det litteraturval som vi gjort, de 

Internetsidor från vilka vi har hämtat information och det arbetssätt vi har haft, har påverkat 

uppsatsarbetet och resultatet av undersökningen. Hade vi valt andra källor och/eller ett annat 

arbetssätt är det möjligt att uppsatsen och resultatet kunde ha blivit annorlunda.  

2.4.1 Förförståelse  
Utifrån den litteratur vi tagit del av, de kurser vi har läst i folkhälsovetenskap och med tanke 

på den information vi fick i och med telefonkonferensen med Ann Willsund den 20 november 

2007, kunde vi i början av uppsatsarbetet endast spekulera i anledningen till varför 

förskollärarna var sjukfrånvarande i större utsträckning än barnskötarna år 2006. Det är först 

när vi fått in enkätsvaren från förskolepersonalen som vi kunde se om det fanns någon 

framträdande orsak till att förskollärarna varit sjukfrånvarande i större utsträckning än 

barnskötarna år 2006.  

2.5 Enkät 
Oavsett om en intervju eller enkät används till att samla information till en uppsats är det 

viktigt att respondenterna får veta vilket syfte författarna har med intervjun eller enkäten. Att 

respondenternas bidrag är en viktig del av arbetet och vad deras svar kommer att användas till 

måste framgå i kontakten med dem. (Patel & Davidson, 2003) 

2.5.1 Urval 
Vi har valt att begränsa vårt urval till tillsvidareanställda och långtidsvikarierande 

förskollärare och barnskötare på förskolorna i Mörbylånga kommun. Anledningen till att vi 

valde att inte göra något mer detaljerat urval bland dessa grupper var att vi ansåg att resultatet 

i uppsatsen skulle få en bättre grund om så många som möjligt svarade på enkäten.  

2.5.2 Anonymitet och konfidentialitet 
Det är vid en enkätundersökning viktigt att påpeka att svaren kommer att vara anonyma eller 

konfidentiella och därför bör respondenterna informeras om detta innan de börjar svara på 

enkäten. Skillnaden mellan anonymitet och konfidentialitet är att om en enkät är anonym 

innebär det att det inte går att identifiera vem som svarat. Detta kan inte göras eftersom 
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uppgifter så som respondentens namn eller någon kod kopplad till henne saknas i enkäten. 

Nackdelen med en anonym enkät är att om några personer inte svarat i tid måste påminnelser 

skickas ut till samtliga personer som deltagit i undersökningen. Om en enkät är konfidentiell 

innebär det att de personer som samlat in informationen vet vem som svarat och vilka svar 

som lämnats men att dessa uppgifter inte delges någon annan. Fördelen med en konfidentiell 

enkät är att påminnelser kan skickas enbart till de personer från vilka svaren inte kommit in i 

tid. När konfidentiella enkätsvar kommit in och har behandlats är det viktigt att de uppgifter 

som gör att svaren kan spåras till respondenterna förstörs. (ibid.) 

 

Den enkät vi utformade är konfidentiell eftersom vi genom de svar som givits kan spåra den 

anställde. I enkätsvaret framkommer inte respondentens namn men däremot finns uppgifter 

om arbetsplats, yrkestitel, födelseår och hur många år personen arbetat på sin nuvarande 

arbetsplats. De svar som redovisas i uppsatsen ska dock inte kunna kopplas till någon enskild 

individ och om Skolförvaltningen i Mörbylånga kommun vill ta del av svaren kommer 

uppgifterna om bland annat respondentens arbetsplats, yrkestitel och födelseår att tas bort. 

Om respondenten, i den sista öppna frågan som ställts i enkäten, skrivit egna kommentarer 

som vi misstänker kan peka ut henne eller honom, kommer även det svaret att tas bort innan 

vi eventuellt delger Skolförvaltningen i Mörbylånga kommun svaren. 

2.5.3 Enkätundersökning 
Det finns ett flertal sätt att gå till väga när det gäller att samla in data till en uppsats. De 

metoder som kan användas är: kvalitativa intervjuer, strukturerade observationer och 

intervjuer samt enkäter. (Bryman & Bell, 2005) 

 

Vi valde att göra en enkät och anledningen till detta var att vi ansåg att vi då skulle kunna 

använda oss av många respondenter. Många svar skulle göra det möjligt att kunna dra 

generella slutsatser angående vilka faktorer det var som gjorde att förskollärarna var 

sjukfrånvarande i större utsträckning än barnskötarna i Mörbylånga kommun år 2006. En 

fördel med enkäter är att det inte blir någon intervjueffekt där intervjuaren kan påverka 

respondenten. Däremot kan författaren inte, på samma sätt som vid en intervju, få ett intryck 

av nyansen i respondentens enkätsvar. Ytterligare fördelar är att enkäter är snabba att 

administrera och frågorna formuleras alltid på samma sätt till alla respondenter. Nackdelen 

med enkäter, som metod för datainsamling, är även att det inte finns någon person som kan 

förklara frågorna om respondenterna inte förstår eller misstolkar dem. Detta försökte vi 
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undvika genom att lämna både e-post-adress och telefonnummer så att de kunde komma i 

kontakt med oss om de hade några frågor. Dessutom kan det vara så att författarna skulle vilja 

ställa följdfrågor utifrån de svar som respondenterna ger vilket inte är möjligt med enkäter. 

(Bryman & Bell, 2005)  

 

Vi hade inledningsvis funderingar på att göra ett fåtal kvalitativa intervjuer utöver den enkät 

vi skickade ut. Anledningen till att vi valde att avstå från att göra kvalitativa intervjuer var att 

vi ansåg att det inte skulle skapa mer tyngd i det resultat vi eventuellt skulle komma fram till. 

Vi ansåg även att konfidentialiteten skulle försvinna och att vi vid intervjuerna eventuellt 

skulle ha fått mindre sanningsenliga svar. Vi var även bekymrade över att personen vi 

intervjuade skulle ha känt sig utpekad eftersom vi skulle ha varit tvungna att intervjua en 

person som varit sjukfrånvarande och det skulle eventuellt kunna ha upplevts som en 

kränkning av den utvalda intervjupersonen.  

 

Som vi nämnt tidigare, använde vi i enkäten främst slutna frågor där respondenten enbart 

kunde välja mellan de svarsalternativ som vi ställt upp. Fördelen med att använda sig av 

slutna frågor är att det blir lättare att jämföra och bearbeta svaren. (Bryman & Bell, 2005) Vi 

såg även fördelarna i att kunna använda oss av slutna frågor då bearbetningen av svaren på 

öppna frågor skulle ha blivit tidskrävande. En annan fördel som vi såg var att våra 

svarsalternativ eventuellt var sådana som respondenterna själva inte hade tänkt på. Nackdelen 

kunde dock ha varit att det svar som respondenten skulle vilja lämna inte fanns med. För att 

minimera den risken valde vi att ibland låta respondenten skriva in ett eget svar. Dessutom 

hade respondenten möjlighet att avstå från att svara på frågorna. Den enda frågan som vi 

gjorde obligatorisk var den första frågan angående vilken titel personen hade, då resten av 

enkäten inte skulle kunna användas om detta inte var ifyllt eftersom det var skillnaderna 

mellan förskollärarnas och barnskötarnas sjukfrånvaro vi undersökte. Sist i enkäten valde vi 

att lägga in en ruta där respondenterna kunde skriva egna kommentarer. På så sätt fick de 

chansen att göra sin röst hörd utifall att det var något de ansåg att vi hade glömt eller något 

som de själva ville tillägga till frågorna. 

 

I enkäten fanns ingen fråga angående könet på respondenten. Anledningen till detta var att det 

endast finns ett fåtal manliga förskollärare/barnskötare och vi ansåg därför att det var bättre 

att inte använda oss av den frågan för att även den manliga personalen skulle svara på enkäten 

utan att känna att svaret skulle kunna kopplas till dem. Under uppsatsens arbetsgång har vi 
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diskuterat den etiska aspekten av att göra den sortens enkäter som vi själva nu har gjort. Det 

större bortfallet bland förskollärarna skulle bland annat kunna bottna i att en del anställda som 

varit sjukfrånvarande under år 2006 kan ha känt sig utpekade och detta trots att enkäten var 

konfidentiell.  

 

Vi har försökt att få så många anställda som möjligt att svara på enkäten genom att göra den 

så lättillgänglig som möjligt. Vi har även försökt att inte använda oss av allt för många frågor 

och att göra dem lättförståeliga för att inte avskräcka respondenterna. Vidare har Ann 

Willsund, skolchef på Skolförvaltningen i Mörbylånga kommun, uppmanat personalen att 

svara på enkäten vilket vi tror medfört att fler respondenter svarat. För att ytterligare öka 

antalet svar valde vi att skicka en påminnelse tre arbetsdagar innan svarstiden gått ut.  

2.5.4 Missiv 
För att motivera respondenterna att svara på författarens enkät är det viktigt hur följebrevet, 

det vill säga missivet, är formulerat eftersom det är den främsta kommunikationskanalen som 

författaren har. Därför måste missivet innehålla all den information som respondenten kan 

tänkas behöva känna till för att svara på enkäten. (Patel & Davidson, 2003) I det missiv vi 

skickade till respondenterna försökte vi ge så fullständig information som möjligt då detta var 

vår främsta kommunikationskanal. Vi informerade om vilka vi var, vad syftet med enkäten 

var och hur de kunde nå oss om de hade frågor angående enkäten. Vi påpekade även att det i 

uppsatsen inte skulle framgå vilka svar vi fått från respektive förskola eller person. I missivet 

angav vi även det datum som vi såg fram emot att senast ta del av deras svar. 

 

Vi valde att skicka ut missivet med en länk till enkäten via e-post och anledningen till detta 

var att vi ansåg att det skulle korta ner tiden från det att vi skickat ut enkäten till dess vi hade 

fått ett tillfredsställande antal svar. Vi ansåg oss inte ha möjlighet att åka runt till förskolorna 

och be förskollärarna och barnskötarna att fylla i enkäten då alla eventuellt inte arbetade när 

vi kom. Förmodligen skulle de inte heller haft tid att svara på vår enkät vid det tillfället. Nu 

fick förskolepersonalen istället enkäten skickad till sin e-post-adress och de kunde svara på 

enkäten under arbetstid när de fick en stund över eller hemma om de föredrog det.  
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2.5.5 Bortfall 
Vi skickade enkäten till 98 respondenter varav 65 var förskollärare och 33 var barnskötare. 

Det var 46 förskollärare respektive 29 barnskötare som svarade på enkäten. Bortfallet i 

uppsatsen uppgick till 23 procent. Bland förskollärarna var bortfallet störst, det uppgick till 29 

procent. Barnskötarnas bortfall uppgick, i sin tur, till 12 procent. 

2.6 Pålitlighet 
Reliabilitet handlar om måttens och mätningarnas pålitlighet och följdriktighet. Det är för 

reliabiliteten viktigt med stabilitet över tiden vilket innebär att resultatet som framkommer i 

en undersökning inte ska skilja sig nämnvärt från ett mättillfälle till ett annat. Den interna 

reliabiliteten innebär att indikatorerna i undersökningsresultatet är pålitliga och följdriktiga. 

Validitet, däremot, avser hur väl ett mått mäter det som det är avsett att göra. (Bryman & Bell, 

2005) 

 

Vi anser att vår uppsats har en hög validitet eftersom vi har bearbetat enkätfrågorna i flera 

omgångar. Vi skickade enkäten till flera testpersoner, innan den skickades ut till 

förskolepersonalen, för att pröva om frågorna speglade det som vi ville undersöka. Vi bad 

även personerna att komma med förslag till förbättringar. Många av dessa personer arbetar 

inom skolväsendet och vi ansåg därför att deras synpunkter var extra värdefulla för oss. 

Utöver detta har vi även försökt att göra frågorna enkla för att de ska vara lätta att förstå och 

tolka. Den enda fråga som vi i efterhand upptäckt att vi inte gjort tillräckligt tydlig, det vill 

säga där respondenterna tolkat frågan på ett annat sätt än det var tänkt, är fråga 43 i vilken vi 

frågade vilket av fyra svarsalternativ som respondenten tyckte var en stressande faktor. Med 

frågan ville vi veta om respondenten, till exempel, tyckte att de idag har för många 

arbetsuppgifter och om detta då var en stressande faktor. Respondenten kan dock ha tolkat 

frågan så som att om hon hade haft för många arbetsuppgifter hade det varit en stressande 

faktor. Vi blev uppmärksammade om att frågan kan ha misstolkats när vi läste några av 

respondenternas svar som de lämnat i textrutan för egna kommentarer. Att respondenterna 

tolkat frågan på ett annat sätt än vad det var tänkt var vi tvungna att ha i åtanke när vi 

analyserade svaren på den frågan. Utöver detta tror vi att de flesta frågorna tolkats på samma 

sätt av oss som av respondenterna.  
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Pålitligheten över tiden, det vill säga att vi skulle få samma svar om vi genomförde enkäten 

någon gång i framtiden, tror vi dock är relativt låg. Skulle enkäten göras vid ett senare tillfälle 

skulle svaren troligtvis se annorlunda ut eftersom det är människors upplevelser och 

uppfattningar som vi bland annat undersökt och respondenternas uppfattningar kan variera 

över tiden. Vi tror dock att de flesta respondenter har svarat sanningsenligt då enkäten var 

konfidentiell och vi har fått svar, på till exempel fråga 46, som visar på detta. 
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3. Referensram 

I detta kapitel kommer vi att presentera vår referensram, det vill säga den kunskap vi har 

inhämtat samt visa på vilken fakta som vi har byggt vår enkät på och som vi gjort analysen 

utifrån. 

3.1 Hälsa och ohälsa 
nligt Cronsell, Engvall och Karlsson (2003) finns det tre dimensioner av hälsa2: 

fysisk, psykisk och social hälsa. För att en människa ska vara vid hälsa gäller det att 

på lång sikt ha en balans mellan dessa tre dimensioner. (Cronsell et al., 2003) 

 

De faktorer som påverkar hälsan är enligt Cronsell et al. (2003) risk- och friskfaktorer så som 

levnadssätt, biologiska faktorer, miljö och välmående. De riskfaktorer som finns i och med 

levnadssättet är kostvanor, nikotinanvändning, fysisk inaktivitet och stressbeteende. De 

biologiska faktorerna som påverkar hälsan är ärftlighet, ålder, kön, höga blodfetter, högt 

blodtryck, bukfetma och diabetes. Miljön kan påverka en individs hälsa även genom hennes 

sociala sårbarhet och om hon upplever stress på arbetet och i privatlivet eller om hon arbetar 

skift. Välmåendet är en friskfaktor som medverkar till god hälsa genom att individen känner 

en känsla av sammanhang och att hon har ett socialt nätverk, arbete och trygghet, goda 

levnadsvanor samt kontakt med sig själv. Ohälsofaktorerna påverkar individens hälsa olika 

mycket och beror till 43 procent på livsstilen, 27 procent på arvet, 19 procent på miljön och 

11 procent på sjukvården. Trots detta fokuseras det främst på arbetsmiljön vid sjukfrånvaro 

och inte alls lika mycket på individers livsstil. (ibid.) 

 

Korttidssjukfrånvaro beror oftast på förkylningar, huvudvärk och andra lindrigare åkommor. 

Carina Nilsson skriver i boken ”Den tärande tiden” (2005) att vissa personer anser att det 

finns orsak att tro att karensdagen medfört att det är fler personer som är sjuknärvarande3 på 

grund av att de inte klarar av det ekonomiska bortfallet som bland annat karensdagen medför.  

Sjuknärvaron kan även bero på personalbristen som finns i många organisationer, vilket kan 

medföra att den anställde känner sig tvingad att gå till arbetet även om hon är sjuk. 

Sjuknärvaron anser en del personer är orsaken till att långtidssjukfrånvaron har ökat. (Nilsson, 

                                                 
2 I denna uppsats används ordet hälsa som ett tillstånd då en person upplever att hon mår bra fysiskt, psykiskt 
och socialt och det handlar, med andra ord, inte enbart om frånvaro av sjukdom. 
3 Sjuknärvarande är när den anställde går till arbetet trots att hon är sjuk. 

E
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2005) Det finns forskning som tyder på att sjukförsäkringssystemets utformning, så som 

karensdag och ersättningsnivå, påverkar sjukfrånvaron. Dock har inte tillräckligt mycket 

forskning gjorts för att kunna dra några slutsatser om detta stämmer eller inte. (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering) 

3.2 Sjukfrånvaro 
När det talas om sjukfrånvaro i Sverige är den första sortens frånvaro som gemene man tänker 

på den ersatta sjukfrånvaron4 som en person får vid sjukdom. Det finns även dold 

sjukfrånvaro och sjuknärvaro. Båda dessa syns inte i den statistik som företagen tar fram vid 

till exempel hälsobokslutsarbete. Dold sjukfrånvaro innebär att en person som är hemma på 

grund av sjukdom tar ut en semesterdag eller tar kompensationsledigt. Sjuknärvaro betyder att 

den anställde går till arbetet trots att hon borde vara hemma och kurera sig. (Liukkonen, 2002) 

 

Med tanke på att det enbart är den ersatta sjukfrånvaron som följs upp i statistiken måste ett 

företag göra en egen enkätundersökning för att undersöka hur hög den dolda sjukfrånvaron 

och sjuknärvaron faktiskt är. Sjukdom, organisatoriska och individknutna orsaker är generellt 

de områden som sjukfrånvaroorsakerna skulle kunna kategoriseras under när en 

enkätundersökning genomförs på en arbetsplats. Om fler än 90 procent av de anställda svarar 

på företagets enkät kan företaget använda underlaget som en uppskattning av företagets totala 

sjukfrånvaro. I och med enkätundersökningen, som bygger på de anställdas egna förklaringar 

till frånvaron, får företaget fram orsakerna till inte enbart dold sjukfrånvaro och sjuknärvaro 

utan även till den ersatta sjukfrånvaron. Resultatet av en sådan enkät skulle sannolikt innebära 

att den totala sjukfrånvarosiffran skulle öka med några procentenheter. (ibid.) 

 

Vilka konsekvenser blir det av den ersatta sjukfrånvaron, den dolda sjukfrånvaron och 

sjuknärvaron? Ett företags produktion störs mest av den korta sjukfrånvaron som kan innebära 

övertid för de anställda som är på arbetet eller att vikarier måste tas in. Sjuknärvaron får som 

följd att den anställde inte kan prestera lika väl som när hon är frisk. Den dolda sjukfrånvaron 

kan öka skillnaderna mellan de anställda i och med att vissa personer, vid sjukdom, har 

möjlighet att vara hemma och kurera sig medan andra, trots sjukdom, tar ut semesterdagar 

eller kompensationsledigt för att inte förlora ekonomiskt på grund av karensdagen. (ibid.) 

                                                 
4 Ersatt sjukfrånvaro är sjukskrivning där sjuklön utbetalas. 
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3.3 Sjukersättning 
Enligt Lag om sjuklön (1991:1047) får den anställde ingen sjuklön den första dagen, det vill 

säga den så kallade karensdagen, som hon är sjuk och har anmält sjukfrånvaron till sin 

arbetsgivare. Från och med sjukdag 2 till och med 14 betalar arbetsgivaren 80 procent av den 

anställdes lön och övriga ersättningar som hon har rätt till. (Försäkringskassan 1) En anställd 

kan, om det finns skäl till det, vara tvungen att lämna ett läkarintyg redan innan den sjunde 

dagen eller den första dagen av varje kommande sjukperiod (Riksdagen). 

 

Från och med dag åtta måste den anställde lämna in ett läkarintyg för att en bedömning om 

fortsatt utbetalning av sjuklön och sjukpenning ska kunna göras. Om inte den anställde 

återgått till sitt arbete den 15:e dagen ska arbetsgivaren anmäla detta till Försäkringskassan 

som gör en bedömning huruvida fortsatt sjukpenning ska betalas ut till den anställde eller inte. 

(Försäkringskassan 2) För personer som ofta är sjuka finns det ett allmänt högriskskydd. Detta 

högriskskydd innebär att om en person är sjuk mer än tio gånger under en tolvmånadersperiod 

har hon inte någon karensdag efter det. Detta innebär att personen då får ersättning från den 

första dagen. (Försäkringskassan 3) 

3.4 Hälsobokslut 
Sedan den 1 juli 2003 är kommuner, landsting, statliga myndigheter och privata arbetsgivare 

tvungna att redovisa uppgifter angående de anställdas sjukfrånvaro i årsredovisningen. 

Undantagna från denna regel är företag med färre än tio anställda. (Cronsell et al., 2003) 

Anledningen till att redovisningen av sjukfrånvaron blev obligatorisk var att öka 

medvetenheten hos företagen om hur sjukfrånvaron är fördelad inom företaget på olika 

avdelningar (Aronsson & Malmquist, 2003). 

 

I hälsobokslutet ska den totala sjukfrånvaron och hur den fördelas mellan kvinnor och män 

redovisas. Sjukfrånvaron ska dessutom fördelas på tre åldersintervaller: 29 år och yngre, 

30-49 år samt 50 år och äldre. Vidare ska det anges i vilken utsträckning de anställda varit 

frånvarande i 60 dagar eller mer. Det är viktigt, vid hälsobokslutsarbete, att redovisningen inte 

delas in i olika grupper om gruppen består av färre än tio personer eller om det på annat sätt 

går att hänföra redovisningen till enskilda personer. (Cronsell et al., 2003) Enligt Paula 

Liukkonen (1994) är det viktigt att ledningen inte fastnar i diskussioner angående mätningens 

resultat. De bör istället fokusera på att analysera vad det beror på att sjukfrånvaron ser ut som 
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den gör för att kunna sätta in åtgärder för att förhindra och minska sjukfrånvaron. (Liukkonen, 

1994)  

 

Vi anser att det är viktigt att ta upp det faktum att det finns flera dimensioner av 

hälsa då det för det mesta pratas om den fysiska hälsan. Cronsell et al. nämner 

även psykisk och social hälsa och vi håller med om att det är viktigt att hålla en 

balans mellan dessa dimensioner för att må bra. Personer upplever hälsa på olika 

sätt och en person som medicinskt sett är sjuk kanske upplever sig som frisk 

medan en frisk person upplever sig som sjuk. I denna uppsats är det den 

självupplevda hälsan som undersöks och sedermera redovisas i empirikapitlet. 

 

Hälsobokslutet är en bra ansats till att göra organisationer uppmärksamma på 

sjukfrånvaron bland sina anställda. Det som saknas tycker vi är uppgifter om 

varför de anställda är sjukfrånvarande och vilka faktorer som påverkat deras hälsa. 

Det är tidskrävande att undersöka vad sjukfrånvaron beror på men organisationer 

med hög sjukfrånvaro tror vi i förlängningen vinner på att få information om detta 

för att kunna sätta in åtgärder. Vi håller med om att det är viktigt att i 

hälsobokslutsarbetet inte redovisa uppgifter som kan hänföras till en enskild 

person.   

3.5 Förskolan  
Från det att ett barn är ett år tills att det börjar i förskoleklass har det rätt att vara på en 

förskola om barnets föräldrar arbetar eller studerar. Har barnet, av andra skäl, behov av att 

vara på en förskola finns det även anledning till att det bereds plats där. Det är brukligt att 

förskolan har öppet året runt och så gott som hela dagen. (Skolverket 1) På en förskola arbetar 

förskollärare och barnskötare tillsammans i arbetslag. Verksamheten bedrivs utifrån en 

läroplan och förskolläraren har ansvaret för pedagogiken på förskolan. (Arbetsmarknads-

verket 1) Den läroplan som började gälla hösten 1998 betonar hur förskolan ska vara början i 

ett barns livslånga lärande. Den pedagogik som genomsyrar förskolan grundar sig på att både 

omsorg och pedagogik hör samman då en god omsorg gör att ett barn utvecklas och dess 

inlärning blir god. (Skolverket 2) Förutom att förskollärarna har det pedagogiska ansvaret 

delar de, med barnskötarna, på de övriga arbetsuppgifterna som förekommer på förskolan 

(intervju, 2007-11-20). Dessa uppgifter är bland annat att ha kontakt med barnens föräldrar 
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Figur1 - Andelen anställda år 2006 i 
Mörbylånga kommun. 

och genomföra återkommande föräldramöten (Arbetsmarknadsverket 1), samt att ha hand om 

till exempel sagoläsning, barnens påklädning och matning (Arbetsmarknadsverket 2). 

 

Bland de anställda på förskolorna i Sverige hade, under läsåret 2006/2007, 51,4 procent en 

pedagogisk högskoleexamen (Skolverket 3). Förskollärare studerar på lärarprogrammet på 

högskolan och kan efter sin examen vidareutbilda sig genom att till exempel läsa påbyggnads-

kurser (Arbetsmarknadsverket 1). Barnskötare kan, i sin tur, gå det 3-åriga barn- och fritids-

programmet på gymnasieskolan eller studera på Komvux (Arbetsmarknadsverket 2). 

 

Tunga lyft, vilket kan ge ryggbesvär, förekommer på förskolan eftersom personalen arbetar 

med små barn. Det är viktigt med hygienen på arbetsplatsen (Arbetsmarknadsverket 2) för att 

förhindra att virus sprider sig. När en anställd inom till exempel barnomsorgen har drabbats 

av virus bör hon under de första sjukdagarna vara hemma för att inte smitta andra personer. 

Förkylningar är ofta resultatet av att en person drabbats av en infektion som spridits genom ett 

virus. Barn som går på förskolan är speciellt utsatta för infektioner och de har dessutom ett 

sämre immunförsvar. (Gillå, 2000)  

 

Förskoleverksamheten är en kvinnodominerad arbets-

plats. År 2006 utgjordes personalen av 97 procent 

kvinnor och 3 procent män. Antalet kvinnor respektive 

män har varit mer eller mindre oförändrad de senaste tio 

åren. (Skolverket 4) I Mörbylånga kommun var det år 

2006 samma procentuella förhållande, det vill säga 97 

procent kvinnor och 3 procent män (Material från 

Mörbylånga kommun). 

3.5.1 Kvinnors och mäns hälsa, totalt sett 
Det finns inget entydigt svar till varför kvinnor är sjukfrånvarande i större utsträckning än 

män i Sverige. En förklaring kan vara att kvinnan, samtidigt som hon tar ett större ansvar för 

hemmet även har en sämre hälsa. En annan förklaring är att kvinnor oftare än män är anställda 

inom kommun och landsting där arbetsmiljön inte är lika bra som inom den privata sektorn i 

vilken flertalet män arbetar. Ytterligare en förklaring till kvinnors höga sjukskrivningstal kan 

vara att de inte förlorar ekonomiskt i samma utsträckning som männen när de är hemma. Om 

det finns två inkomster i hushållet blir det mindre kännbart när kvinnan är sjukskriven. En 

97%

3%

Kvinnor

Män



   
 ~ Referensram ~  

 ~ 21 ~ 

annan orsak kan även vara att kvinnor i större utsträckning är anställda hos arbetsgivare som 

sett till att det finns tillräckligt många anställda så att när en person är sjukskriven påverkas 

inte verksamheten lika mycket. (red. Theorell, 2004) 

 

 

Sjukfrånvaro 
kvinnor % 

Sjukfrånvaro 
män % 

Sjukfrånvaro 
åldersgrupp  
≤ 29 år % 

Sjukfrånvaro 
åldersgrupp  
30-49 år % 

Sjukfrånvaro 
åldersgrupp  
≥ 50 år % 

Högsby kommun 11,1 3,5 6,6 8,6 10,5 
Torsås kommun 7,1 3,1 1,2 5,8 8,9 
Mörbylånga kommun 8,7 3,2 3,1 6,7 9,5 
Hultsfreds kommun 8,8 5,7 3,6 6,7 10,6 
Mönsterås kommun 11,1 3,6 6,7 8,2 11,6 
Emmaboda kommun 6,7 3,1 3,1 5,2 7,3 
Kalmar kommun 8,8 4,8 3,1 7,3 10,1 
Nybro kommun 8,6 3,8 5,1 6,9 8,9 
Västerviks kommun 5,9 3,0 3,1 4,4 6,4 
Vimmerby kommun 6,1 3,7 3,7 4,7 6,6 

Figur 2 - Skillnaden i sjukfrånvaro i Kalmar län        Källa: Sveriges Kommuner och Landsting 2 

 
Enlig ovanstående tabell kan vi se skillnaden i sjukfrånvaro mellan kommunanställda kvinnor 

och män. Vi kan även se skillnaden i sjukfrånvaro mellan de olika åldersgrupperna i Kalmar 

län. I samtliga kommuner är det gruppen med personer 29 år och yngre som är minst 

sjukfrånvarande och mest sjukfrånvarande är åldergruppen 50 år och äldre. Detta var dock 

inget unikt för Kalmar län då det på Sverige Kommuner och Landstings hemsida 

framkommer att förhållandet såg likadant ut i de flesta kommuner i landet. (Sveriges 

Kommuner och Landsting 2) 

3.5.2 Belastningsskador och arbetssjukdomar 
Belastningsskador är den vanligaste anledningen till anmälda arbetsskador och arbets-

sjukdomar. Dessa leder dessutom ofta till långtidssjukfrånvaro. (Arbetsmiljöupplysningen) De 

riskfaktorer som finns för besvär i skuldror, nacke och rygg är ensidigt upprepat arbete, 

fysiskt tungt arbete och manuell hantering, statisk muskelbelastning och psykosocial 

belastning. Med manuell hantering menas att personer exempelvis lyfter eller bär på något 

med muskelkraft. Psykosocial belastning är när olika saker i arbetsmiljön inte balanserar 

vilket medför att personer spänner sig och det i sin tur ökar den fysiska belastningen. 

(Stockholm läns landsting) 

 

När det gäller arbetssjukdomar inom kommuner och landsting är sjukdomar kopplade till 

musklerna och bindväven vanliga. Förutom dessa sjukdomar drabbas personalen av hörsel-
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nedsättning, eksem och psykosomatiska5 sjukdomar. Men det är den psykiska ohälsan, som 

till exempel stressrelaterade sjukdomar, som ökar mest bland anställda. (Sunt liv 1)  

3.5.3 Buller 
Buller, som är allt oönskat ljud, har en tröttande effekt, stör i arbetet och kan resultera i att 

anställda får hörselskador. Med tanke på detta är det viktigt att arbetslokalerna utformas på ett 

sätt som gör att så få personer som möjligt utsätts för buller. (Westergren & Englund, 2006) 

Enligt statistik som tagits fram av Arbetsmiljöverket och Statistiska Centralbyrån drabbas 

män framför allt av buller på arbetsplatser som till exempel i försvaret och inom 

gruvindustrin. På den tredje mest förekommande arbetsplats där kvinnor drabbas av buller 

nämns förskolan. (Jakobsson, 2006) 

 

Den ljudnivå som råder på förskolor kan komma upp i närmare 70 decibel (Allt om barn) 

vilket motsvarar ljudet från en personbil (SIT). Ljudnivån, som inte anses ge hörselskador, 

påverkar dock de anställda på flera olika sätt. Bland annat höjs stressnivån och dessutom 

måste personalen höja rösten så pass mycket att det i förlängningen kan skada stämbanden. 

(Allt om barn) 

3.5.4 Personaltäthet 

 
Figur 3 - Antal barn per anställd   Källa: Egen figur baserad på siffror från Skolverket 4 

 

                                                 
5 Psykosomatiska sjukdomar är kroppsliga besvär där psykiska faktorer har påverkat sjukdomens uppkomst och 
förlopp (Medicallink). 
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Figur 4 - Antal barn per barngrupp Källa: Egen figur baserad på siffror från Skolverket 4 
 

Av de 260 700 personer som arbetade inom skolväsendet hösten 2006 arbetade 123 000 med 

barn i förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen. Varje heltidsanställd på förskolorna 

ansvarade i snitt för 5,1 barn. (Skolverket 3) Personaltätheten har ökat marginellt på 

förskolorna och år 2006 hade en årsarbetare i genomsnitt 5,1 barn att ta hand om jämfört med 

5,2 barn året innan. Så få barn har en årsarbetare inte haft hand om sedan år 1994 och en av 

anledningarna till detta är förmodligen det statsbidrag som tilldelats verksamheterna år 2005 

och som skulle användas till att öka antalet anställda på förskolorna. Storleken på 

barngrupperna har varierat en del genom åren och har, i genomsnitt, uppgått från 13,4 barn till 

över 17 barn. År 2005 var genomsnittet per barngrupp 17,0 barn och påföljande år var det 

16,7 barn. (Skolverket 5) På förskolorna i Mörbylånga kommun är det 15-17 barn i varje 

barngrupp (intervju, 2007-11-20). 

3.5.5 Löner 
Hälsan påverkas bland annat av hur gott ställt personer har det. Personer som är högavlönade 

har i snitt bättre hälsa än de som är lågavlönade. Dessutom har de som har det dåligt ställt 

ekonomiskt sämre hälsa än de som inte befinner sig i samma situation. Det är även intressant 

att vända på synsättet som de gjort i Folkhälsoinstitutets folkhälsoenkät. Där är det en ännu 

tydligare skillnad mellan de ekonomiska grupperna och deras ohälsa. Skillnaden mellan de 

personer som är högavlönade och lågavlönade med ohälsa kunde vara upp till en tredjedel så 

stor. Detta är en betydligt större skillnad än när hälsan mättes. (Folkhälsoinstitutet 1) I 

Mörbylånga kommun uppgick medellönerna, hösten 2007, till 18 122 kronor för barnskötarna 

och 21 262 för förskollärarna (Skolförvaltningen i Mörbylånga kommun). 
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3.6 Anställningsform 
Av de personer som är anställda i Sverige har cirka fyra miljoner personer en 

tillsvidareanställning men det finns de som inte arbetar under lika säkra villkor. 

Tidsbegränsade anställningar ökade från år 1990 till 2003 från cirka 400 000 till 600 000 och 

det är framför allt kvinnor som har den anställningsformen. Att visstidsanställa personer är ett 

sätt för arbetsgivarna att fylla de luckor som uppstår när en ordinarie anställd är borta en 

längre tid. (Socialstyrelsen, 2005)  

När 15 västeuropeiska länder jämfördes visade det sig att personer med osäkra 

anställningsformer inte kände samma arbetstillfredsställelse som personer med en 

tillsvidareanställning. Tillsvidareanställda visade sig däremot uppleva mer stress än personer 

med andra anställningsformer. Personer med tillfälliga anställningar uppges känna mindre 

kontroll över sina arbetssituationer vilket på ett negativt sätt kan påverka deras hälsa. Deras 

hälsa påverkas även av det faktum att de lever med en ekonomisk osäkerhet på grund av deras 

anställningsform. (ibid.) 

 

Det finns enbart ett fåtal studier som undersökt huruvida en persons anställningsform 

påverkar hennes hälsa. De resultat som framkommit av dessa studier är motsägelsefulla. Inga 

studier har gjorts huruvida sjukskrivningar påverkas av vilken typ av anställningsform en 

person har. (ibid.) 

 

Vi ville i detta avsnitt ge en bred förklaring till hur arbetssituationen ser ut för 

förskollärare och barnskötare. Tunga lyft, buller och infektionsrisk är utmärkande 

för förskolepersonalens vardag på arbetet och dessa faktorer tog vi med i detta 

kapitel för att de kunde vara några förklarande faktorer till varför personalen är 

sjukfrånvarande. Med diagrammet i figur 3 ville vi åskådliggöra att det skett en 

förändring i antalet barn per grupp från 1985 till 2006 vilket vi tror kan ha 

påverkat förskolepersonalens arbetssituation.  

3.7 Arbetsmiljö 
Det finns olika definitioner av begreppet arbetsmiljö. Arbetsmiljö sägs vara alla ”förhållanden 

som påverkar människan i hennes arbete” och ”samspelet mellan individ och miljö”. (Larson, 

2005:58) Trivseln på arbetsplatsen, den rådande personalpolitiken och arbetsmiljön är 

faktorer som kommit mer och mer i fokus eftersom dessa har en påverkan på sjukfrånvaron på 
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en arbetsplats. Vidare påverkar även chefers ledarskap den psykosociala arbetsmiljön som det 

fokuserats alltmer på de senaste åren. (Westergren & Englund, 2006) 

 

Att arbetsmiljön är god, både i fysiskt och psykiskt avseende, och att det inte finns någon risk 

för att personalen kan skada sig samt att de kan utföra sitt arbete så att ohälsa inte uppstår 

ansvarar arbetsgivaren för och hennes ansvar regleras i arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) 

(Westergren & Englund, 2006). Arbetsmiljölagen tycks, enligt Edward Palmer, dock inte 

påverka orsaken till sjukfrånvaron på arbetsplatserna och anledningen är förmodligen att 

arbetsmiljöproblemen beror på problem inom organisationen och ledningen. För att komma 

runt problemet kan arbetsgivaren undersöka varför arbetsmiljön är dålig och utifrån svaren se 

till att förbättra arbetsmiljön för de anställda. Att följa upp personalens sjukskrivningar är ett 

sätt att få svar på vad som behöver åtgärdas inom arbetsmiljöområdet. Hur förhållandena är 

på en arbetsplats har en stor påverkan på individers hälsa. Det har visat sig att 88 procent av 

de personer som är sjukskrivna på grund av psykiska besvär har angett att arbetet i större eller 

mindre utsträckning påverkat deras hälsotillstånd och är anledningen till att de är sjukskrivna. 

(red. Theorell, 2004) 

3.7.1 Fysisk arbetsmiljö 
Arbetsmiljön kan delas in i flera områden. Det ena är den fysiska arbetsmiljön som består av 

de fysiska objekten som finns runt den anställde. Den fysiska arbetsmiljön finns det mycket 

kunskaper om och detta har resulterat i regler och normer som arbetsgivarna ska följa. Det 

andra området är den sociala arbetsmiljön som handlar om relationerna mellan människor och 

grupper. Det är när medarbetare samarbetar i projekt av olika slag eller när erfarenhets- eller 

kunskapsutbyte sker som den sociala arbetsmiljön uppstår. Det som präglar den sociala miljön 

beror på vilken typ av ledarskap som finns på arbetsplatsen. (Larson, 2005) 

 

En av grunderna till en bra fysisk arbetsmiljö är att arbetsplatsen är utformad efter den 

verksamhet som bedrivs där. (Westergren & Englund, 2006) Enligt Palmer har den fysiska 

arbetsmiljön förbättrats under det senaste decenniet och förbättringarna har framför allt gjorts 

på arbetsplatser inom den privata sektorn där främst män arbetar. För de personer som har 

fysiskt ansträngande arbeten har inte alla moment kunnat tas bort men åtgärder har satts in för 

att förbättra deras arbetssituation. (red. Theorell, 2004) 
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3.7.2 Psykosocial arbetsmiljö 
Ordet psykosocial betyder i arbetsmiljösammanhang att en person påverkas av den miljö hon 

vistas i samtidigt som hon själv påverkar miljön (Larson, 2005). Den psykiska arbetsmiljön är 

reglerad i jämställdhetslagen (1991:433) och diskrimineringslagen (2003:307) (Westergren & 

Englund, 2006). Bland de psykiska faktorerna som påverkar de anställda nämns bland annat 

arbetsinnehållet, mängden arbete den anställde har och hur möjligheten till att återhämta sig 

ser ut (Jakobsson, 2006).  

 

Hur den psykosociala arbetsmiljön är på en arbetsplats har en koppling till den typ av 

ledarskap som utövas på arbetsplatsen. Ledarskapet på en arbetsplats påverkar hela 

organisationen. Även en sådan liten sak som inköp av en kaffemaskin påverkas av ledarskapet 

eftersom chefen bestämmer hur mycket pengar som ska kunna läggas på det inköpet och även 

fikapausens längd. Vilken typ av ledarskap cheferna utövar är den faktor som främst påverkar 

klimatet på arbetsplatsen. Cirka 60 till 70 procent av den psykosociala arbetsmiljön påverkas 

av vilken ledarskapstil som genomsyrar arbetsplatsen. Det är därför viktigt att chefen ser till 

att skapa ett gott klimat inom organisationen. (Larson, 2005) 

 

Vilka faktorer är det som kännetecknar en god psykosocial arbetsmiljö? Rubenowitz kom 

1987 fram till följande faktorer:  

• Egenkontroll: den anställde styr själv både sin arbetstakt och sättet som hon löser 

arbetsuppgiften på. 

• Positivt arbetsledningsklimat: det goda samarbetsklimatet råder inte enbart mellan 

medarbetarna utan även mellan chefer och medarbetare.  

• Stimulans: medarbetaren känner att hon får möjlighet att använda sina kunskaper. 

• God arbetsgemenskap som bidrar till bra trivsel och stämning mellan medarbetarna.  

• Optimal arbetsbelastning som uppstår när den anställde känner att både den fysiska 

och psykiska belastningen är lagom stor.  

Om de ovan nämnda faktorerna upplevs på ett positivt sätt av den anställde ökar det hennes 

arbetstillfredsställelse och risken att drabbas av stressreaktioner och sjukfrånvaro minskar. 

(ibid.) 

 

3.7.2.1 Motivation  

Ordet motivation kan ha olika betydelser beroende på i vilket sammanhang det används. Om 

det gäller ett organisationspsykologiskt perspektiv syftar det till den styrka som gör att 
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människor utför sina arbetsuppgifter. Motivationsnivån hos en medarbetare kan vara hög eller 

låg. När medarbetaren har en hög motivation arbetar hon och använder allt sitt kunnande 

vilket i förlängningen gör att hon utvecklas. En person med låg motivation upplever däremot 

en känsla av likgiltighet. Chefer bör se till att den psykosociala arbetsmiljön är sådan att 

medarbetarna känner en hög motivation. Ett sätt att öka medarbetarnas motivation kan vara att 

tilldela meningsfulla och intressanta arbetsuppgifter. (Larson, 2005) 

 

Det finns ett flertal motivationsteorier och två av dessa är Maslows behovspyramid och 

Herzbergs två-faktorteori (Larson, 2005). I Maslows behovspyramid finns fem behovsnivåer 

uppställda och det gällande behovet förändras allt eftersom de tidigare behoven tillfredsställs 

(Wadell & Larsson, 1998). Behoven är, i turordning som de ska tillfredsställas: 

1. Det fysiologiska behovet vilket bland annat innefattar mat, boende och sömn 

2. Trygghet, hälsa och säkerhet 

3. Social gemenskap som individer hela tiden försöker tillgodose 

4. Självrespekt som bland annat innebär att uträtta saker som andra uppskattar 

5. Självförverkligandet vilket betyder att en individs kunskaper tas till vara och 

används (Larson, 2005) 

 

Genom sin två-faktorteori ville Herzberg visa hur chefer och medarbetare, i sitt arbete, kunde 

motiveras utifrån hygienfaktorer och så kallade motivatorer vilka båda påverkar arbets-

situationen. Arbetsförhållanden, löner och ledarskap är några av de hygienfaktorer Herzberg 

nämner. Motivatorer som till exempel arbetstillfredsställelse, utvecklingsmöjligheter och 

utmaningar i arbetet gör i sin tur att stämningen på en arbetsplats blir god. Om motivatorerna 

är på en bra nivå presterar medarbetarna bra. (ibid.) 

 

Faktorer som kan göra att motivationen minskar är: 

• Brist på variation och utmaning som uppstår framför allt i monotona arbeten där det 

inte krävs någon stor insats av den anställde. 

• Brist på färdighet och oberoende vilket uppstår när den anställde inte tycker att hon 

kan använda sina kunskaper eller att hon inte kan arbeta på ett oberoende sätt.  

• Tempot i arbetsuppgiften som innebär att den anställde inte har kontroll över i vilken 

takt hon kan utföra sina arbetsuppgifter. Detta är framför allt förekommande vid 

arbete vid en maskin.  
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Figur 5 – Krav-kontroll-stödmodellen            Källa: Prevent  

Ett sätt att öka motivationen hos de anställda är att de får fler arbetsuppgifter som tidigare 

gjorts av andra kollegor vilket gör att variationen i arbetet ökar. Risken med denna 

motivationsmetod är dock att arbetsbelastningen blir för betungande och att de anställda 

drabbas av utbrändhet. (ibid.) 

 

3.7.2.2 Krav-kontroll-stöd 

Den psykosociala arbetsmiljön kan resultera i att den anställde känner sig stressad om kraven 

upplevs som för höga. Individer som känner att de inte kan påverka sin arbetssituation eller 

känner att kraven på dem är för höga kan i större utsträckning än andra drabbas av sjukdomar 

som är kopplade till stress eftersom stress påverkar många organ. (Larson, 2005) Enligt 

Palmer uppger både män och kvinnor att de på grund av arbetet fått fysiska eller psykiska 

besvär som grundar sig i att de känner höga krav på sig men att de har liten möjlighet till 

kontroll (red. Theorell, 2004). 

 

Ohälsa kan drabba en person som upplever att hon har för lite kontroll över sitt arbete eller 

inte kan påverka hur saker och ting ska göras. Att ha kontroll över sitt arbete har visat sig ha 

en positiv inverkan på personers arbetstillfredsställelse. God arbetstillfredsställelse resulterar 

inte enbart i en bättre fysisk hälsa utan även i en bättre psykisk hälsa. (Westergren & Englund, 

2006) Enligt Anders Wikman tycker anställda inom alla branscher att deras möjlighet att 

själva bestämma arbetstakten minskat och denna situation är mest förekommande på 

kvinnliga kommunala arbetsplatser (red. Theorell, 2004). 

 

En faktor som påverkar personers sjuk-

frånvaro och hur väl de presterar är deras 

möjlighet till att lägga upp sina egna 

scheman. Att det finns mycket att göra på en 

arbetsplats och att personalen arbetar långa 

dagar kan vara en av anledningarna till ökad 

sjukfrånvaro de senaste åren. Flexibel 

arbetstid, som är mest förekommande bland 

tjänstemän, gör att medarbetarna känner en 

större möjlighet till att ha kontroll på sin 

Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av 
upphovsrättsliga skäl 
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tillvaro och det ökar både trivsel och arbetsglädje. På de arbetsplatser där det inte är möjligt 

att tillämpa flexibel arbetstid kan de anställda istället ges större möjlighet till att lägga egna 

scheman. (Westergren & Englund, 2006) 

 

Krav-kontroll-stödmodellen innebär att anställda med låg kontroll och höga krav kan klara av 

en stressig situation så länge de har stöd från kollegor och/eller överordnade. Det är vanligt 

med sjukfrånvaro på arbetsplatser där kraven är höga, kontrollen låg och stödet lågt. Att allt 

fler anställda upplever sitt arbete på det sättet kan vara en faktor som leder till 

långtidssjukskrivningar. Socialt stöd innebär att en person upplever att stämningen på 

arbetsplatsen är god och att sammanhållningen är bra. Det kan även innebära att den anställde 

har en bra relation med sin chef och överordnade. Att som anställd ha ett socialt stöd från sina 

kollegor eller från familj och vänner, kan medföra att risken för att drabbas av sjukdomar och 

sjukfrånvaro minskar.(Försäkringskassan 4) Stöd kan även finnas i form av tekniskt och 

administrativt stöd i arbetet (Prevent). I en undersökning där långtidssjukfrånvarande 

tillfrågats var det fler personer som ansåg att de saknade socialt stöd än det var bland 

normalbefolkningen (Försäkringskassan 4).  

 

3.7.2.3 Mobbning  

En person som utsätts för trakasserier under en längre tid anses vara mobbad. Mobbning kan 

yttra sig i fysiska handlingar så som våld men det handlar även ofta om kränkningar där en 

person blir utfryst eller baktalad. Enligt lag är mobbning förbjuden och arbetsgivaren har 

ansvaret för att se till att mobbning inte förekommer på arbetsplatsen. Regler som handlar om 

mobbning finns även i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter "Kränkande särbehandling i 

arbetslivet", AFS 1993:17. (Sunt liv 2) 

 

I en organisation kan mobbning även yttra sig genom att en anställd blir omplacerad, inte får 

möjlighet att ta ut ledighet när hon önskar eller inte får möjlighet att vidareutveckla sig. Att 

mobbning över huvud taget förekommer på en arbetsplats kan bero på dåligt ledarskap eller 

dålig arbetsmiljö. (Sunt liv 2) När mobbning förekommer på en arbetsplats är det inte enbart 

den person som utsätts för mobbning som påverkas utan även en arbetsgrupp påverkas så till 

vida att gruppen inte är lika produktiv som tidigare. Detta innebär i förlängningen att 

mobbningen inte bara är kostsam för individen utan även för företaget och i slutändan 

samhället. (Wadell & Larsson, 1998) 
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Mobbning förekommer oftare på arbetsplatser inom kommun och landsting än andra 

branscher. På slutet av 1990-talet ökade anmälda arbetssjukdomar orsakade av mobbning. 

Kvinnor som arbetade med bland annat utbildning var överrepresenterade bland anmälarna. 

Det är inte ovanligt att mobbning resulterar i långvarig sjukfrånvaro. Genomsnittet för en 

sjukskriven person som varit mobbad, låg år 1999, på cirka 110 dagar. (Sunt liv 3) 

 

Arbetsmiljön har en stor påverkan på hur de anställda trivs med sitt arbete och på 

sin arbetsplats. Vi tror att det är viktigt att arbetsplatsen är anpassad till den 

verksamhet som bedrivs där, framför allt på en förskola där tunga lyft 

förekommer och ljudnivån tidvis är hög. Den psykosociala arbetsmiljön kan 

ibland komma i skymundan av den fysiska arbetsmiljön men vi anser att det borde 

fokuseras minst lika mycket på den eftersom den i hög grad påverkar den 

anställde. Därmed bör krav-kontroll-stödmodellen lyftas fram i större utsträckning 

då en balans mellan dessa faktorer skulle kunna ha en positiv inverkan på den 

anställdes arbetsmiljö. Anledningen till att vi valde att skriva om mobbning var att 

det dessvärre är mer förekommande inom kommun och landsting än i andra 

branscher och att det inte enbart påverkar den anställde utan även organisationen.  

3.8 Ledarskap 
Det finns en skillnad mellan chefskap och ledarskap. Chefskapet grundar sig på den 

befattning en person har fått medan ledarskap istället grundar sig på den relation som ledaren 

bygger gentemot sina medarbetare i syfte att bland annat vinna deras förtroende. (Sunt liv 4)  

 

Hur de anställda mår kan ha påverkats av hur ledarskapet är på en arbetsplats och det bör 

chefen vara medveten om. Chefens agerande påverkar det klimat som råder på en arbetsplats 

och att klimatet är bra för de anställda är företagsledningens ansvar. De anställda har ett eget 

ansvar över hur de handlar men ytterst är det ändå chefen som har ansvaret för de anställdas 

välbefinnande på arbetsplatsen. En ledares beteende påverkar många olika faktorer på en 

arbetsplats. Bland annat påverkas trivseln, medarbetarnas motivation och hur väl de utför sitt 

arbete. Medarbetare som arbetar under ansvar känner att de har större stöd av sin chef och att 

de har bättre utvecklingsmöjligheter. Redan i början på 1960-talet framkom det att missnöjda 

medarbetare och personalomsättning kunde vara konsekvenser av ledarskapet där chefer 

framför allt fokuserade på att se till att medarbetarna följde gällande regler och normer. Att 
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medarbetare bytte arbete eller var frånvarande kunde bero på att förmän strikt följde gällande 

regler och inte brydde sig om sina medarbetares välbefinnande. (Larson, 2005)  

 

De chefer som vill ha stabilitet i sin verksamhet är strukturerade och tydliga i sitt sätt. På 

sådana arbetsplatser brukar det inte råda någon tvekan om ansvarsområden, om vilka 

befogenheter medarbetarna har eller vad som förväntas av dem. Strukturinriktat ledarskap är 

mer vanligt bland män än hos kvinnor som är mer relationsinriktade. Den relationsinriktade 

ledaren respekterar sina medarbetare och är vänligt inställd mot dem. I det arbetsklimatet blir 

det en förtrolig stämning där medarbetarna får vara med och bestämma och känner chefens 

tillit. Samtidigt som chefen är rak i sin ledarstil vill hon att arbetsplatsen ska vara fri från 

konflikter och gör så att de anställda känner sig trygga. Denna ledarstil kan, trots den positiva 

stämningen, leda till att de anställda känner att de stagnerar eftersom en relationsinriktad chef 

ofta är mindre förändringsbenägen än andra. En förändringsorienterad chef däremot skapar ett 

klimat där de anställda uppmuntras till att vara kreativa och utveckla nya idéer. Chefen är 

fokuserad på framtiden och är därför mer benägen att ta risker för att leda organisationen 

framåt. Denna ledarstil gör att medarbetarna är medvetna om förändringarna inom företaget 

vilket medför att de stimuleras till att engagera sig mer i arbetet. (ibid.) 

3.8.1 Konflikter 
Hur uppkomna problem hanteras och hur arbetet, kollegor och chefer emellan fungerar 

påverkas av ledarskapet och den rådande psykosociala arbetsmiljön. Det är viktigt att veta 

skillnaden mellan konflikt och debatt när det talas om konflikter där chefer är inblandade. En 

konflikt handlar om relationer människor emellan som inte kan acceptera varandra. En debatt 

däremot handlar om ett tillfälle där personer har rätt att uttala sig och föra fram sina 

ståndpunkter i en öppen miljö. På en arbetsplats kan en ledarstil skapa en viss typ av 

konflikter som inte skulle uppstå på en annan arbetsplats. Konflikter som uppstår kan vara 

mellan medarbetare eller grunda sig i händelser som uppstått på arbetsplatsen. Uppstådda 

konflikter påverkar en verksamhet på flera sätt. Dels kan de minska medarbetarnas vilja och 

förmåga att ta ansvar dels kan personalomsättningen och sjukfrånvaron öka. (Larson, 2005) 

 

Det bästa vore om det inte uppstod konflikter över huvud taget på en arbetsplats men när det 

väl gör det är det viktigt att chefen tar itu med problemet så snart som möjligt. Om konflikten 

fortsätter under en tid finns det risk att både chef och medarbetare drabbas av så kallad 

negativ stress och i förlängningen kan outredda konflikter medföra att personer sjukskrivs då 
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de drabbats av psykologiska och psykosomatiska sjukdomar. (Larson, 2005) Att ha en bra 

relation med sina kollegor är ofta det som gör skillnaden mellan om en anställd tycker det är 

roligt att gå till arbetet eller inte. När det finns konflikter på en arbetsplats kan motivationen 

hos de anställda minska upp till 50 procent. År 2004 uppgavs 30 procent av anmälda sjuk-

domar som berodde på arbetet ha sitt ursprung i konflikter på arbetsplatsen. (Jakobsson, 2006) 

En anställds motivation att gå till arbetet minskar om arbetssituationen upplevs som dålig och 

en del gånger är sjukskrivning en bekväm lösning för individen (red. Theorell, 2004). 

 

Att fortlöpande arbeta med teamutveckling på en arbetsplats gör att relationerna mellan 

medarbetarna förbättras. I en grupp som arbetar bra tillsammans och där det råder en bra 

stämning mellan gruppmedlemmarna är det mycket lättare att lösa de eventuella problem som 

uppstår. (Larson, 2005) 

 

Ledarskapet anser vi är en central del i hur en anställd trivs på sin arbetsplats. Vi 

tror att personal som får uppskattning och blir sedda av sin chef kan hantera och 

acceptera större arbetsbörda. Anledningen till att vi valde att skriva om konflikter 

var att det förr eller senare uppstår en konfliktsituation och då är det viktigt att 

den anställde känner stöd och förtroende hos den närmaste chefen eller någon 

annan i ledande befattning om det krävs en insats för att lösa den uppstådda 

konflikten. 

3.9 Personliga förhållanden 
En individs livsstil påverkar hälsan i stor utsträckning. Livsstilen är ofta svår att förändra i 

och med att det är vanor människan har som sitter djupt rotade inom oss. Det är inom detta 

område, tillsammans med individens miljö, som det finns möjlighet att förändra saker som 

kan medföra att hälsan förbättras. (Cronsell et al., 2003) 

3.9.1 Stress 
Även om anledningarna till sjukfrånvaron främst söks i arbetslivet görs det undersökningar 

för att se om det kan finnas en koppling mellan stressen i dagens samhälle och sjukfrånvaron. 

Anledningen till att det fokuseras på fler faktorer än arbetslivet är att en individs hälsa inte 

enbart påverkas av hur hon har det på arbetet utan att hela livssituationen påverkar hur 

individen mår. (Westergren & Englund, 2006) 
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Det finns olika typer av stress. Mindre stress som kroppen utsätts för är ofarlig då den snarare 

medför att den intellektuella och fysiska prestationsförmågan ökar. Blir det däremot för 

mycket stress, en överdriven stressreaktion, som panik till exempel, presterar individen inte 

bättre. Reaktionen leder till att flera olika saker händer i kroppen. Bland annat ökar 

hjärtfrekvensen och pupillerna vidgas vilket kroppen gör för att förbereda sig för jakt eller 

flykt. Kroppen reagerar på samma sätt vid psykosocial stress. Problemet ligger då, enligt Friis 

och Runesson, i att det inte är lika lätt att springa ifrån, till exempel, tidsbrist eller 

ekonomiska problem som det eventuellt är att springa ifrån en ilsken tjur. I värsta fall kan 

stressen bli bestående. (red. Tofters & Friis, 2003) 

 

Det är för det mesta positivt att utsöndra stresshormoner som adrenalin. Det viktiga för att 

klara av stressiga situationer är att få möjlighet till återhämtning. Om individen inte 

återhämtar sig ökar det risken för att hon drabbas av högt blodtryck samt hjärt- och 

kärlsjukdomar. (ibid.) 

 

3.9.1.1 Stöd vid stress 
För att klara av stressen behöver människan stöd från andra personer och det finns olika slags 

stöd:    

• Känslomässigt stöd är till exempel kärlek, empati och tillit.  

• Instrumentellt stöd kan vara konkret hjälp som exempelvis när någon hjälper till med 

en uppgift.  

• Informationsstöd möjliggör att en person klarar sig själv.  

• Stöd för att värdera sig själv vilket kan vara synpunkter från exempelvis en handledare 

som ökar personens självförtroende.  

Stödet vid stress kan komma från arbetskamrater, chefer, familjen och vänner. (red. Tofters & 

Friis, 2003) Det har dock visat sig att stödet som medarbetare får från sina chefer spelar en 

större roll än det stöd som kollegorna kan ge när det gäller att skapa en trivsam arbetsplats 

och förhindra arbetsrelaterad ohälsa (Jakobsson, 2006). 

 

De finns olika sorters stressorer, vilka är faktorer som framkallar stressreaktioner, och dessa 

är: 

• Miljöstressorer – så som högt arbetstempo, underbemanning och omorganisation. 

• Psykologiska stressorer – kan bestå av dåligt äktenskap, mobbade barn, sjuka eller 

gamla föräldrar och konflikter på arbetet. 
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• Personliga stressorer – är när en person själv skapar stress genom att ha behov av att 

bli omtyckt, har svårigheter i att säga nej, har lätt att få skuldkänslor och har för höga 

krav på sig själv. (red. Tofters & Friis, 2003)  

 

För att minska stressen är det viktigt att uppmärksamma friskfaktorerna som gör att en person 

klarar av stressen bättre och dessa är: sömn, kost, motion, social gemenskap och känsla av 

sammanhang. Det är möjligt, enligt Thorbjörn Johansson och Uno Mattsson, att minska 

sjukfrånvaron genom att skapa en miljö som värnar om och tar hänsyn till individen. Det är 

viktigt för den anställde att ha klara och definierade mål, bli sedd och uppskattad, ha 

medbestämmanderätt, ha rätt kompetens för uppgiften och möjlighet till social samvaro med 

kollegorna. En individ som inte arbetar under stress är i genomsnitt 40 procent mer effektiv än 

en som arbetar under stress. (ibid.) 

3.9.2 Familjeförhållanden  
Mona Backhans har skrivit om en norsk studie i vilken det har undersökts om relationen 

mellan antalet barn, civilstånd och det faktum att ha för mycket att göra på arbetet och att 

samtidigt känna krav har någon inverkan på hur hög sjukfrånvaro en person har. Det som 

framkom av studien är att oavsett kön finns det koppling mellan att vara förälder och 

personernas sjukfrånvaro. Det visade sig även att kvinnor med barn, oavsett om de var 

sammanboende eller ensamstående, hade lika hög grad av sjukfrånvaro. De kvinnor som i 

undersökningen visade sig ha mycket låg sjukfrånvaro var de som var ensamstående utan barn 

vilket kan bero på att de i större utsträckning satsar på sina arbeten. (red. Theorell, 2004) 

 

I en svensk studie undersöktes det om det fanns skillnader mellan könen om personerna hade 

barn. Män med barn hade lägre sjukfrånvaro än män utan barn. Av de personer som hade 

långa sjukskrivningsperioder utmärkte sig kvinnor, yngre än 35 år, med barn. Ogifta män som 

inte hade barn och ogifta kvinnor med barn var, enligt en dansk studie, de som hade flest 

sjukdagar. (ibid.) 

 

Barns ålder tros ha en inverkan på arbetande föräldrars frånvaro. Kvinnor med barn som är 

yngre än två år var frånvarande i större utsträckning än män i samma situation. Skillnaden i 

kvinnors och mäns frånvaro jämnade ut sig när barnen blev äldre. Antalet barn påverkar inte 

frånvaron men det gör däremot barnets ålder och ju yngre barnet är desto större risk för att 

någon av föräldrarna är frånvarande från sin arbetsplats. (Rosenblatt & Shirom, 2004) 
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3.9.3 Fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet ger bättre kondition och förbättrad styrka i muskler och vävnader. Dessutom 

motverkar fysisk aktivitet psykisk ohälsa som till exempel depression, oro och ångest, och 

den ger även positiva effekter i form av bättre självkänsla och kroppsuppfattning. 

(Folkhälsoinstitutet 2) 

 

Rekommendationerna för fysisk aktivitet har förändrats sedan 1990-talet. Tidigare var 

rekommendationen högintensiv träning under långa pass. Detta har ändrats då det 

framkommit att det är hälsosamt med all sorts motion eftersom alla motionsformer ger 

hälsovinster. Rekommendationerna är nu att det ska vara måttlig intensitet, under minst 30 

minuter per dag, i form av till exempel raska promenader. För att få ytterligare positiva 

hälsoeffekter behöver endast mängden eller intensiteten ökas. Detta medför att personer kan 

förbättra sin kondition och hälsa genom att röra på sig under korta regelbundna pass. De 

behöver med andra ord inte spendera flera timmar på ett löpband. Även om rekommenda-

tionerna har ändrats betyder det inte att högintensiv träning inte förespråkas. Men de senaste 

rekommendationerna medför att det blir lättare för många människor att nå upp till målet då 

många idag känner sig stressade och att de inte har tid att motionera. (ibid.)  

 

Den största orsaken till långtidssjukfrånvaro är skador och sjukdomar i rörelseorganen, det 

vill säga områdena kring rygg, nacke och axlar. Anledningen kan vara att det görs mer 

statiska och tunga lyft samt att många idag har en allt sämre fysisk förmåga. Undersökningar 

som gjorts har visat på att ökad fysisk aktivitet, både på arbetet och på fritiden, kan medföra 

att sjukskrivningarna och förtidspensioneringarna minskar. (ibid.) 

3.9.4 Sömn 
Under sömnen repareras och återuppbyggs en individs kropp och därför är sömn livsviktig för 

oss. När en person sover sker olika saker i kroppen så som att immunförsvaret aktiveras. 

Sömnen ska minst vara 6-8 timmar och om en person har svårt att sova några nätter är det 

ingenting att oroa sig för eftersom den förlorade nattsömnen kan tas igen någon annan natt. 

En person bör dock söka hjälp om hon till exempel känner ångest när hon vaknar mycket 

tidigare än vad som är vanligt för henne. Dålig sömn kan bero på flera olika saker däribland 

kronisk smärta samt stress och spänningar. (Apoteket) 
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3.9.5 Kost 
Det går på Folkhälsoinstitutets hemsida att läsa att maten har en avgörande betydelse för 

hälsan. I Sverige är nästan 10 procent av den vuxna befolkningen kraftigt överviktig. En 

person som är överviktig riskerar att drabbas av till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, 

diabetes och ledsjukdomar. En anledning till att många människor idag är överviktiga beror 

på att de har ett för stort intag av energi från kosten. (Folkhälsoinstitutet 3)  

 

Människan är beroende av att kroppen tillförs tillräckligt med energi och näringsämnen då 

detta är viktigt för att få en bra hälsa (Livsmedelsverket 1). Försök har gjorts för att förbättra 

maten på arbetsplatser och det är inte vetenskapligt bevisat men det finns vinster med att 

förbättra kosten. Vinsterna är minskad sjukfrånvaro, ökad trivsel, färre olyckor och bättre 

arbetsklimat. (Livsmedelsverket 2)  

3.9.6 Tobak 
Att det finns hälsorisker med rökning är idag många medvetna om och det finns vetenskaplig 

fakta som styrker detta. Rökningen skadar människan då i stort sett alla organsystem i 

kroppen påverkas. En person som röker har dessutom ökad risk för att drabbas av 

tandlossning, vissa former av syn- och hörselnedsättning, ryggbesvär och benskörhet 

(Folkhälsoinstitutet 4) samt har större benägenhet att drabbas av förkylningar eftersom 

rökning påverkar slemhinnorna (Gillå, 2000). 

 

Enligt Folkhälsoinstitutet är tobaksbruket den största enskilda orsaken till sjukdom, lidande 

och för tidig död i Sverige idag. Tobaksbruket medför även stora kostnader för staten, 

landsting, kommuner och arbetsgivare. Rökningen beräknas kosta samhället 26 miljarder 

kronor per år, varav 2,2 miljarder är rena sjukvårdskostnader och 18 miljarder utgör kostnader 

för sjukskrivningar. Kommunerna i Sverige skulle tillsammans kunna spara 2 miljarder 

kronor om de lyckas avvänja de som vill sluta röka. Detta belopp motsvarar 5 500 heltids-

tjänster och är beräknat på åtta dagars sjukfrånvaro per år för rökarna och de raster som 

rökarna tar. (Folkhälsoinstitutet 5) 

 

Som tidigare nämnts är det inte enbart situationen på en anställds arbetsplats utan 

även hur hennes situation ser ut privat som påverkar välbefinnandet. Trots detta 

söks orsaken till sjukfrånvaron i första hand på arbetsplatsen, vilket vi inte tycker 

är konstigt eftersom den anställde vanligtvis spenderar en stor del av sin dag på 
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arbetet. En anställds ohälsa kan även uppstå på grund av händelser i hennes 

privatliv och detta påverkar hennes arbetskapacitet. Av denna anledning valde vi 

att ta upp ämnen som indirekt kan påverka hur bra individen kan prestera på sin 

arbetsplats.  
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4. Empiri 

I detta kapitel kommer vi att redovisa respondenternas svar från flertalet av de frågor som vi 

ställde i enkäten. Vi kommer bland annat att illustrera svaren i form av tabeller och diagram. 

Svaren redovisas främst med medeltal och procenttal för att kunna jämföra förskollärarnas 

svar med barnskötarnas.  

 

v de enkäter vi skickade ut till totalt 98 förskollärare och barnskötare fick vi 78 

svar varav 75 var unika svar. När vi sammanställde svaren såg vi att tre svar var 

dubbletter och dessa tog vi bort innan den slutgiltiga sammanställningen gjordes. 

46 förskollärare och 29 barnskötare svarade på enkäten av de 65 förskollärare respektive 33 

barnskötare som fått den. Av de svarande hade samtliga tillsvidaretjänster. 

4.1 Tjänsteår och utbildningsnivå 

  Förskollärare Barnskötare 
Antal arbetade år inom yrket (medelvärde6) 20,2 20,6 
Kortast tid (antal år) 0,3 1,5 
Längst tid (antal år) 37,0 38,0 
    
Antal arbetade år på nuvarande arbetsplatsen 
(medelvärde) 8,9 12,6 
Kortast tid (antal år) 0,3 0,3 
Längst tid (antal år) 24,0 29,0 

Figur 6 – Antal tjänsteår inom yrket och antal arbetade år på nuvarande arbetsplatsen. 

 

Förskollärarna och barnskötarna hade varit verksamma i sina respektive yrken i nästan lika 

många år och de som arbetat längst hade gjort det i cirka 38 år. De som arbetat kortast tid, 

inom respektive yrkesgrupp, hade arbetat 4 månader respektive 1,5 år. Medeltal år som 

personalen arbetat på sina nuvarande arbetsplatser varierade då förskollärarna arbetat i 

medeltal 8,9 år medan barnskötarna arbetat i medeltal 12,6 år. De som arbetat kortast tid på 

sin nuvarande arbetsplats, inom respektive yrkesgrupp, hade gjort det i 4 månader. De som 

arbetat längst på sin nuvarande arbetsplats hade bland förskollärarna gjort det i 24 år medan 

barnskötarna hade gjort det i 29 år. 

 

                                                 
6 Medelvärdet är det genomsnittliga värdet av en mängd. I detta fall genomsnittet arbetade år per anställd. 

A 
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När det gäller utbildningsnivån hade samtliga svarande förskollärare en högskole- alternativt 

en universitetsutbildning. Av barnskötarna hade 86 procent utbildning från gymnasium eller 

Komvux och 10 procent av respondenterna, som var födda tidigare än år 1952, hade 

grundskoleutbildning. Bland barnskötarna återfanns en person som hade en högskole- 

alternativt en universitetsutbildning men av svaret framkommer det inte vilken inriktning 

personen läste.  

4.2 Ålder 
  Förskollärare Barnskötare 
Medelålder 47,1 51,0 
Yngst, år 29 36 
Äldst, år 62 63 

Figur 7 – Ålder  
 
Förskollärarnas och barnskötarnas medelålder skiljer sig åt. Det bör här påpekas att 

respondenten på frågan ”Vilket är ditt födelseår” kan ha svarat 57 och med det menat att hon 

är 57 år gammal även om vi har tolkat det som att hon är född år 1957 på grund av frågan som 

ställdes i enkäten. På denna fråga valde dock fem respondenter att inte svara; det var tre 

förskollärare och två barnskötare. 

4.3 Familjeförhållanden 
  Förskollärare Barnskötare 
Gift eller sambo, antal 41 89% 25 86% 
Ensamstående, antal 5 11% 4 14% 
      
Antal respondenter som svarade att de har 
barn 34 

 
74% 14 48% 

Barn 0-6 år 8 24% 4 29% 
Barn 7-15 år 23 68% 6 43% 
Barn från 16 år och uppåt 17 50% 8 57% 

Figur 8 – Civilstånd, föräldraskap och barnens ålder 
 
En övervägande del av respondenterna var gifta eller sambos och hade barn som var 

hemmavarande. Det var en större andel förskollärare än barnskötare som svarat att de har 

hemmavarande barn. Förskollärarnas barn var framför allt i åldergruppen 7-15 år gamla, 68 

procent, medan barnskötarnas barn främst var 16 år och uppåt, 57 procent. Procentsatserna är 

räknade utifrån antalet respondenter som svarat ”ja” på frågan om de har barn som bor 

hemma.  

 



   
 ~ Empiri ~  

 ~ 40 ~ 

4.4 Sjuknärvaro 
  Förskollärare Barnskötare 
Sjuknärvarande år 2006 27 60 % 15 52 % 
Lojalitet till chefen 1 3,7 % 0 0,0 % 
Lojalitet till kollegor 19 70,4 % 12 80,0 % 
Lojalitet till barnen 9 33,3 % 5 33,3 % 
Lojalitet till barnens föräldrar 1 3,7 % 1 6,7 % 
På grund av ekonomiska skäl 10 37,0 % 9 60,0 % 

Figur 9 – Anledningen till varför förskollärare och barnskötare gick till arbetet, år 2006, trots att de var sjuka. 

 

Merparten av de anställda på förskolorna gick någon gång under år 2006 till arbetet trots att 

de var sjuka. 60 procent av förskollärarna respektive 52 procent av barnskötarna gick till 

arbetet, minst en gång under år 2006, trots att de var sjuka. I tabellen ovan syns anledningarna 

till varför de gick till arbetet. Både förskollärarna och barnskötarna har främst svarat att 

kollegorna är anledningen till sjuknärvaron. På denna fråga var det en förskollärare som valde 

att inte svara. 

4.5 Sjukfrånvaro och förbättrad hälsa 
71 procent av förskollärarna respektive 76 procent av barnskötarna var sjukfrånvarande vid 

minst ett tillfälle under år 2006. Orsakerna till sjukfrånvaron redovisas i nedanstående tabell.  

  Förskollärare Barnskötare 
Sjukfrånvarande 32 71% 22 76% 
Sjukdom 27 84,4% 22 100,0% 
Stress 8 25,0% 2 9,1% 
Värk i rörelseorgan 9 28,1% 2 9,1% 
Sömnproblem 4 12,5% 0 0,0% 
Konflikt med kollegor 1 3,1% 0 0,0% 
Övrigt 3 9,4% 0 0,0% 

Figur 10 – Anledningen till sjukfrånvaron år 2006 

 

Alla barnskötare som varit sjukfrånvarande svarade att anledningen varit sjukdom. Två 

respondenter svarade även att sjukfrånvaron berott på värk i rörelseorgan och ytterligare två 

respondenter svarade att sjukfrånvaron berott på stress. Bland förskollärarna var dock 

anledningarna utöver de som barnskötarna svarat även sömnproblem, konflikt med kollegor 

samt övriga anledningar. Sjukdom var dock den största anledningen, med drygt 84 procent, 

till varför förskollärarna varit sjukfrånvarande. En förskollärare valde att inte svara på denna 

fråga. 
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På fråga 45 lät vi respondenterna svara på vilken faktor som idag skulle kunna hjälpa dem att 

få en bättre hälsa. Här har vi dock inte valt att dela upp svaren per yrkesgrupp utan valde att 

redovisa dem tillsammans då många respondenter valt att inte svara på frågan. Vidare 

redovisar här endast de tre främsta faktorerna som respondenterna angett skulle hjälpa dem att 

få en bättre hälsa. 33 procent av alla som svarade på frågan ansåg att mindre barngrupper 

skulle ge dem en bättre hälsa. 26 procent ansåg att mer friskvård och motion skulle hjälpa 

dem till en bättre hälsa och 12 procent ansåg att mindre stress skulle göra att de fick en bättre 

hälsa.  

 

I vår enkät lät vi respondenterna svara på hur väl olika påståenden passade in på dem. 

Graderingen på påståendena sträckte sig från 1 till 5, där 1 motsvarade ”Instämmer inte alls” 

och 5 motsvarade ”Instämmer helt”. Vi valde att räkna ut medelvärdet på svaren vi fått från 

förskollärarna respektive barnskötarna. Vi kommer nedan att presentera några av dessa 

påståenden som vi fann intressanta. 

4.6 Chefsrelationer 

 
Figur 11 – Påståendena: ”Jag har en bra relation med min chef”, ”Jag har förtroende för min chef” och ”Jag 
känner att jag får stöd från min chef”. 
 

I diagrammet ovan redovisas medelvärdet för svaren på påståendena: ”Jag har en bra relation 

till min chef”, ”Jag känner förtroende för chefen” och ”Jag känner att jag får stöd från min 

chef”. Av diagrammet går det att utläsa att barnskötarna upplever relationerna till chefen på 

ett bättre sätt än förskollärarna.  
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4.7 Stress 

 
Figur 12 – Påståendena: Jag tycker följande är en stressande faktor: ”för många arbetsuppgifter”, ”det finns 
inte tid till egna pauser”, ”barngrupperna är för stora” och ”arbetsklimatet på jobbet är dåligt”. 
 

I ovanstående diagram framkommer det hur stor andel av respondenterna som anser att 

följande alternativ är en stressande faktor: för många arbetsuppgifter, ingen tid för egna 

pauser, för stora barngrupper och att arbetsklimatet är dåligt. Det är mer än 80 procent av 

respondenterna som anser att för stora barngrupper är en stressande faktor. Dåligt 

arbetsklimat, däremot, anser cirka en fjärdedel av de svarande är en stressande faktor. Det 

som skiljer förskollärarna från barnskötarna är att en större andel av förskollärarna upplever 

att för många arbetsuppgifter är en stressande faktor.  

 
Figur 13 – Påståendena: ”Jag känner mig stressad på arbetet”, ”Jag känner mig stressad i största allmänhet, 
alltså även utanför arbetet” och ”Jag anser att jag lägger för mycket tid på andra saker än barnen, exempelvis 
administrativt arbete”. 
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Hur stressade känner sig respondenterna? I diagrammet på föregående sida framkommer det 

att förskollärarna känner sig mer stressade både på arbetet och i största allmänhet. Skillnaden 

är däremot större mellan yrkesgrupperna i fråga om de är stressade i största allmänhet än om 

de är stressade på arbetet. Här går det även att utläsa att förskollärarna i större utsträckning 

anser att de lägger för mycket tid på andra saker än barnen, exempelvis på administrativt 

arbete. 

4.8 Trivsel 

 
Figur 14 – Påståendena: ”Jag tycker att stämningen är god på min arbetsplats” och ”Jag trivs på min 
arbetsplats”. 
 
Även om respondenterna känner sig stressade trivs de flesta på sina arbeten. Vi kan här utläsa 

att barnskötarna upplever stämningen på arbetsplatsen bättre och att de trivs bättre på sina 

arbeten än förskollärarna. 
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4.9 Livsstil 

  
Figur 15 – Vilket av följande påståenden passar bäst överens med dina motionsvanor? 

 

Vi ställde frågan i enkäten vilket påstående som stämde bäst in på respondenten när det gällde 

deras motionsvanor. Svaren redovisas ovan och visar att förskollärarna är mer aktiva än 

barnskötarna. Dock är andelen barnskötare, som utövar högintensiv träning ett par eller flera 

gånger i veckan, betydligt större än andelen förskollärare. 

 

  
Figur 16 – Påståendena: ”Jag har bra kostvanor” och ”Jag sover bra om natten”. 
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Enligt diagrammet på föregående sida kan vi utläsa att barnskötarna upplever sina kost- och 

sömnvanor som goda. Vi kan se att framförallt sömnen är sämre hos förskollärarna än hos 

barnskötarna, detta även om förskollärarna dock inte har allt för lågt medelvärde.  

 

Tre förskollärare och en barnskötare uppgav att de rökte. Barnskötaren hade inte varit 

sjukfrånvarande år 2006, däremot hade två av de tre rökande förskollärarna varit 

sjukfrånvarande på grund av sjukdom år 2006. 

4.10 Motivation och krav-kontroll-stöd 

 
Figur 17 – ”Vad motiverar dig främst till att gå till arbetet?” 

 

Vi ställde frågan till respondenterna vad det var som motiverade dem mest att gå till arbetet. 

Både förskollärarna och barnskötarna motiveras mest av barnen. Respondenterna hade 

dessutom möjlighet att själva skriva ett eget alternativ i en textruta. Det var två förskollärare 

och två barnskötare som inte valde något av de tre svarsalternativen som vi givit dem. En av 

respondenterna som inte hade valt något av de tre svarsalternativen svarade att hon 

motiverades av att hon kunde påverka mycket på sin arbetsplats. En annan hade svarat att det 

faktum att hon trivdes på arbetet motiverade henne att gå dit. De övriga svaren som getts på 

det fria alternativet är bland annat att alla tre sakerna motiverade respondenterna. Sju av 

förskollärarna och två av barnskötarna, det vill säga 16 procent respektive 7 procent, som 

svarat på ett av våra fasta svarsalternativ, har i den öppna frågan svarat att både barnen och 

kollegorna motiverar dem att gå till arbetet. En förskollärare, som svarat på ett av våra 

alternativ, har sedan i den öppna delen av frågan svarat att alla tre alternativen motiverar 
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respondenten. Ytterligare en förskollärare har svarat att barnen tillsammans med föräldrarna 

motiverar den respondenten att gå till arbetet. En barnskötare svarade att det var kollegorna 

tillsammans med lönen som motiverade henne/honom. En förskollärare valde att över huvud 

taget inte svara på denna fråga.   

  
Figur 18 – Påståendena: ”Jag anser att kraven är för höga på mig på arbetet, exempelvis för stort ansvar eller 
för många arbetsuppgifter”, ”Jag känner att jag får stöd från mina kollegor”, ”Jag känner att jag får 
uppskattning för det arbete jag gör” och ”Jag anser att jag kan påverka mycket på min arbetsplats”. 
 

I detta diagram har vi sammanställt svaren som handlar om krav, kontroll och stöd samt 

huruvida respondenten känner att hon får uppskattning för det arbete hon gör. Förskollärarna 

känner att de har högre krav, känner mindre stöd från kollegorna, känner att de får mindre 

uppskattning. Förskollärarna anser även att de har mindre möjlighet att påverka saker och ting 

på sin arbetsplats än vad barnskötarna gör.  

 

Svaren på påståendet ”Jag tycker jag har utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke” visade att 

förskollärarna hade ett medelvärde på 3,27 och barnskötarna hade ett medelvärde på 3,41. Vid 

påståendet om respondenterna får användning av sina kunskaper på arbetet var medelvärdet 

bland förskollärarna 4,27 och 4,55 bland barnskötarna. 
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5. Analys 

Vi kommer i detta kapitel att analysera och diskutera respondenternas svar som vi redogjort 

för i empirikapitlet.  

5.1 Bortfall 
ortfallet i vår uppsats uppgick till 23 procent. Bland barnskötarna var bortfallet 

endast 12 procent medan det bland förskollärarna var 29 procent. Vi vet inte 

anledningen till varför förskollärarna har ett större bortfall än barnskötarna. Vi 

undrar dock om det finns ett samband mellan bortfallet och anledningen till skillnaden i 

sjukfrånvaro. Det skulle kunna vara på det sättet att förskollärarna är mer stressade och därför 

inte känner att de har tid att svara på vår enkät. Dessutom kan det vara så att förskollärarna 

tror att medverkan i undersökningen inte kommer ge dem något. Anledningen till det större 

bortfallet bland förskollärarna kan eventuellt bottna i det faktum att de både uppskattar sin 

relation till chefen samt att deras förtroende för chefen är lägre än vad barnskötarna uppgett.  

5.2 Ålder 
Medelåldern, för de respondenter som besvarat enkäten, är 47,1 år bland förskollärarna och 

51,0 år bland barnskötarna. Dessa siffror stämmer väl överens med den information vi fått av 

Skolförvaltningen i Mörbylånga kommun som visar att genomsnittet ligger på 47,2 år bland 

förskollärarna och 52,2 år bland barnskötarna. Att medelåldern trots allt ligger lite högre i 

verkligheten innebär att de som svarat har till större del varit de yngre anställda. Skillnaden i 

ålder mellan förskollärarna och barnskötarna är inte utmärkande stor, det borde medföra att 

yrkesgrupperna genomsnittligt är på ungefär samma stadium i livet. Som går att läsa på 

Sveriges Kommuner och Landstings hemsida är ofta de äldre anställda mer sjukfrånvarande 

än de yngre. I Mörbylånga kommun borde det i så fall ha medfört att förskollärarna borde ha 

varit mindre sjukfrånvarande i och med att deras medelålder är lägre än barnskötarnas.  

 

Hur länge respondenterna arbetat som förskollärare respektive barnskötare skiljer sig 

marginellt åt, då de arbetat i genomsnitt 20,2 respektive 20,6 år. Vi kan därmed inte finna 

någon faktor till skillnaderna i sjukfrånvaro i medelåldern eller hur länge de arbetat inom sina 

yrken. Det finns dock en större skillnad i antal arbetade år på den arbetsplats de arbetade på 

vid enkättillfället. Förskollärarna har i genomsnitt arbetat 8,9 år på samma arbetsplats och 

B 
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barnskötarna 12,6 år. Vi hade trott att om en anställd arbetat länge på en och samma 

arbetsplats att motivationen kunde minska eftersom den anställde eventuellt upplever brist på 

variation och utmaning. Detta är dock inte fallet då barnskötarna, som arbetat fler år på den 

nuvarande arbetsplatsen än vad förskollärarna gjort, uppgett att de tycker att de har 

utvecklingsmöjligheter.  

5.3 Familjeförhållanden 
Det är ingen större skillnad mellan yrkesgrupperna gällande civilståndet då flertalet 

förskollärare och barnskötare är gifta eller sammanboende. Det är 41 förskollärare, det vill 

säga 89 procent, som är gifta eller sammanboende och vars makar eller sambos arbetar.  

Bland barnskötarna är det 25 personer, det vill säga 86 procent, som är gifta eller 

sammanboende, och av dessa är det tre vars makar eller sambos som inte arbetar. Innan vi 

fick enkätsvaren trodde vi att faktorer som om personen var gift eller sammanboende kunde 

vara skillnaden mellan yrkesgruppernas sjukfrånvaro. Det är trots allt, i de flesta fall, svårare 

för ensamstående att få ihop sin ekonomi vilket skulle kunna vara en orsak till 

sjukfrånvaroskillnaderna. Att det är tre barnskötare vars make eller sambo inte arbetar skulle 

visserligen kunna innebära att de är mer beroende av att slippa karensdagen och eventuellt 

måste gå till arbetet trots att de är sjuka. Det är dock inte en tillräckligt stor 

undersökningsgrupp för att det kunna dra några slutsatser. 

 

Andelen förskollärare som hade barn var betydligt större än andelen barnskötare med barn. 

74 procent av förskollärarna och 48 procent av barnskötarna hade barn. Vi tror att detta skulle 

kunna vara en faktor som medfört att förskollärarna varit mer sjukfrånvarande än 

barnskötarna. Enligt Mona Backhans har sambandet mellan antalet barn, civilståndet och det 

faktum att ha för mycket att göra på arbetet och att samtidigt känna krav inverkan på hur hög 

sjukfrånvaron är. Rosenblatt och Shirom kom i en studie fram till att ett barns ålder kan ha en 

inverkan på föräldrarnas frånvaro och att ju yngre barnet är desto större är risken att 

föräldrarna är frånvarande från sin arbetsplats. I enkäten valde vi att gruppera åldrarna på 

barnen och det visade sig att procentuellt sett hade flest barnskötare, 57 procent, barn i 

åldrarna 16 år och äldre. Störst andel förskollärare, 68 procent, hade däremot barn i åldrarna 

7-15 år vilket skulle kunna spela en roll för förskollärarnas sjukfrånvaro. Även om det skulle 

kunna vara så att det är faktorer i de anställdas privatliv som delvis är en orsak till skillnaden 

mellan förskollärarnas och barnskötarnas sjukfrånvaro anser vi inte att det är mycket som 
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Skolförvaltningen i Mörbylånga kommun kan göra för att påverka denna del av de anställdas 

privatliv. 

 

Vi har i den litteratur vi läst inför uppsatsen blivit uppmärksammade på att det inte enbart är 

faktorer i arbetslivet utan även i privatlivet som påverkar hur den anställde mår. Detta tycker 

vi inte är förvånande då vi även anser att alla faktorer vare sig de är positiva eller negativa 

påverkar hela livssituationen. Vi tycker dock inte att det är märkligt att många endast söker 

sjukfrånvaroorsaker i arbetet eftersom anställda spenderar en stor del av sitt liv där samt att 

arbetsgivaren inte kan påverka det privata på samma sätt som de kan påverka situationen på 

arbetsplatsen.  

5.4 Sjuknärvaro 
Flertalet av de anställda gick till arbetet, år 2006, trots att de var sjuka. Att de anställda går till 

arbetet är varken bra för dem själva, den övriga personalen eller barnen. Anledningen till att 

de valde att gå till arbetet är till största del på grund av lojalitet till sina kollegor. Sjuknärvaro 

av ekonomiska skäl har en större andel barnskötare svarat än förskollärare, 60 procent 

gentemot 37 procent. Detta skulle kunna vara en antydan till att barnskötarna i större 

utsträckning känner att de inte kan vara sjukfrånvarande på grund av det ekonomiska 

bortfallet, i form av karensdag och den 80 procentiga sjuklönen. Beroende på vilken sjukdom 

den anställde har kan det diskuteras hur lojalt det är mot kollegorna och barnen att gå till 

arbetet när de är sjuka. Är det svårt att få in vikarier är det eventuellt bättre för kollegorna att 

den sjuke arbetar men de riskerar samtidigt att bli smittade och inte kunna gå till arbetet de 

heller. Vi trodde trots allt att det skulle vara en större andel barnskötare som var 

sjuknärvarande än förskollärare men det var inte fallet. Enkäten visade istället på det motsatta 

vilket eventuellt skulle kunna medföra att om den enkät som Paula Liukkonen förespråkade, 

där den ersatta sjukfrånvaron tillsammans med den dolda sjukfrånvaron och sjuknärvaron 

redovisades, skulle eventuellt sjukstatistiken visa på en ännu större skillnad mellan 

yrkesgrupperna.  

5.5 Sjukfrånvaro 
Andelen anställda som varit sjukfrånvarande var inte vad vi hade förväntat oss. Enkätsvaren 

visade att det var 71 procent av förskollärarna och 76 procent av barnskötarna som varit 

sjukfrånvarande vid något tillfälle under år 2006 och vi hade trott att förhållandena skulle ha 
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varit de omvända. Det är endast andelen anställda som varit sjukfrånvarande som vi mäter i 

vår enkät; vi har inte undersökt förskollärarnas och barnskötarnas sjukfrånvaro i antal dagar. 

Då fler barnskötare varit sjukfrånvarande, jämfört med förskollärarna, medför det att vi 

eventuellt inte fått med dem som varit sjukfrånvarande bland förskollärarna eller har 

barnskötarna som inte svarat på enkäten inte varit sjukfrånvarande. Alternativet är att de 

förskollärare som varit sjukfrånvarande har varit det under en längre tid än vad barnskötarna 

varit. Sjukfrånvaron bland barnskötarna är enligt enkätsvaren i stort sett endast beroende på 

sjukdom medan förskollärarnas sjukfrånvaro även beror på andra faktorer. Förskollärarna har 

svarat att sjukfrånvaron, förutom sjukdom, berodde på värk i rörelseorgan och stress vilket vi 

inte finner anmärkningsvärt då Arbetsmiljöupplysningen skriver att belastningsskador är den 

vanligaste anledningen till anmälda arbetsskador och arbetssjukdomar. Vi frågar oss hur det 

kommer sig att förskollärarna i större utsträckning drabbats av värk i rörelseorganen än 

barnskötarna då de har samma arbetsuppgifter. Anledningen till att förskollärarna var 

sjukfrånvarande på grund av stress kan höra ihop med att de anser att de har för många 

arbetsuppgifter.  

 

Vi har i enkätsvaren blivit uppmärksammade på att förskolepersonalen skulle vilja att 

karensdagen avskaffas för dem med tanke på att de utsätts för smittorisk i sitt dagliga arbete. 

Vi tycker att det är ett rimligt önskemål då de har nära kontakt med barn vars immunförsvar är 

svagt och därför ofta blir sjuka. Vi har förstått att det finns kommuner där förskolepersonalen 

slipper karensdagen, vilket innebär att det inte är en omöjlighet att införa detta även i 

Mörbylånga kommun någon gång i framtiden. 

5.6 Chefsrelationer  
Av de svarande hade barnskötarna en mer positiv inställning till sin chef än vad förskollärarna 

hade. Detta gällde inte bara att deras relation till chefen var bra utan även att de hade 

förtroende för chefen samt kände stöd från henne/honom. Larson skrev att en chefs ledarskap 

påverkar hur de anställda mår och det kan vara på det sättet att relationen till chefen i detta 

fall har inverkan på förskollärarna med tanke på att de har högre sjukfrånvaro än 

barnskötarna. Om relationen till en chef är dålig anser vi inte att det är anmärkningsvärt att 

samma grupp anställda även känner lägre förtroende för sin chef samt kan uppleva att de inte 

får det stöd de behöver. 
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Vi kan inte se någon anledning till varför barnskötarna skulle ha en bättre relation till chefen 

än förskollärarna. Eftersom vi inte hade en större svarsgrupp bland barnskötarna går det heller 

inte att dra några säkra slutsatser. Det är heller ingen av respondenterna som har angivit 

chefsrelationer som en faktor till varför de var sjukfrånvarande under år 2006. Därför tror vi 

inte att det är en faktor till att sjukfrånvaron var större bland förskollärare än barnskötare. Vi 

tror däremot att det kan påverka stämningen på arbetsplatsen men inte tillräckligt för att skapa 

sjukfrånvaro. 

5.7 Stress 
Som vi tidigare nämnt, i metodkapitlet, har vi upptäckt att fråga 43 som gäller stressande 

faktorer inte tolkats på det sätt som vi hade tänkt oss. Anledningen till detta lär vara att vi inte 

varit tillräckligt tydliga i vår frågeställning. Av denna anledning går det inte att dra några 

slutsatser av dessa svar. Oavsett hur frågan har tolkats är det ändå en övervägande stor del 

bland både förskollärarna och barnskötarna som svarat att stora barngrupper är en stressande 

faktor. Respondenterna har samtidigt svarat att de skulle må bättre om det var mindre 

barngrupper. Det är dock ingen större skillnad mellan barnskötarna och förskollärarna när det 

gäller andelen svarande som anser att stora barngrupper är en stressande faktor.  

 

Det är dock en klar skillnad mellan förskollärarna och barnskötarna när det gäller om för 

många arbetsuppgifter är en stressande faktor, det skiljer mer än 15 procentenheter mellan 

dem.  I och med att vi inte säkert kan veta om de idag upplever att de har för många 

arbetsuppgifter eller om de enbart anser att för många arbetsuppgifter i sig är en stressande 

faktor kan vi endast spekulera i att förskollärarna upplever att de har för många 

arbetsuppgifter. Anledningen till att vi tror detta är att fler förskollärare än barnskötare anser 

att det är för många administrativa arbetsuppgifter vilket förmodligen beror på det 

pedagogiska ansvaret som de har. Det är dock inte övervägande många som anser att det är 

för höga krav i form av exempelvis för många arbetsuppgifter.  

 

Att förskollärarna känner sig något mer stressade på arbetet samt anser att de har många 

arbetsuppgifter som tar tid och som de istället kunde ha spenderat med barnen anser vi har en 

koppling till att de tidigare uppgett att de anser att för många arbetsuppgifter är en stressande 

faktor. Som det nämnts i redaktör Tofters och Friis (2003) bok finns det olika typer av stress 

och det finns viss stress som inte är farlig för individen. Det är dock viktigt att individen får 
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möjlighet till återhämtning för att klara av stressiga situationer. Detta skulle kunna vara en 

anledning till varför förskollärarna är mer sjukfrånvarande än barnskötarna. Känner 

förskollärarna sig mer stressade kan det påverka mer än sjukfrånvaron. Detta tror vi kan bli en 

nedåtgående spiral som är svår att bryta. Det är dock ingen stor skillnad mellan förskollärarna 

och barnskötarna vilket gör att vi inte kan dra några direkta slutsatser om att det är en faktor 

som medför skillnaden i sjukfrånvaron.  

 

Medelvärdet angående påståendet om de anställda ansåg att de har för mycket administrativt 

arbete ligger på 3,73 för förskollärarna gentemot 3,10 för barnskötarna. Anledningen till 

skillnaden tror vi beror på det pedagogiska ansvaret som förskollärarna har. Möjligen kan det 

ligga en förklaring till skillnaden i sjukfrånvaron mellan förskollärarna och barnskötarna i 

denna faktor. Som Larson (2005) skriver brukar en person med mer ansvar känna mer 

förtroende för chefen samt ha större utvecklingsmöjligheter. Vi kan i denna undersökning inte 

se att det pedagogiska ansvaret medfört att förskollärarna känt mer förtroende för chefen eller 

att de känt att de skulle ha haft mer utvecklingsmöjligheter än barnskötarna utan det har 

snarare varit tvärtom 

 

Att över 20 procent av respondenterna svarat att det dåliga arbetsklimatet är en stressande 

faktor tror vi beror på att de tolkat det som att det är en stressande faktor men inte att de 

upplever ett dåligt arbetsklimat på sin arbetsplats. Detta kom vi fram till då vi även analyserat 

trivseln och arbetsklimatet på förskolorna där de flesta av respondenterna anser att detta är 

bra.  

5.8 Trivsel på arbetsplatsen 
Hur väl förskollärarna och barnskötarna trivs på sina arbetsplatser skiljer sig inte åt i någon 

större utsträckning. Dock ligger barnskötarnas medelvärde en aning högre än förskollärarnas. 

I och med att skillnaden inte är större tror vi inte att trivseln är en anledning till varför 

förskollärarna är mer sjukfrånvarande än barnskötarna. Enligt Westergren och Englund (2006) 

har trivseln på arbetsplatsen kommit mer i fokus i och med att den har en påverkan på 

sjukfrånvaron. I och med detta trodde vi, innan vi fick enkätsvaren, att trivseln på 

arbetsplatsen skulle kunna vara en anledning till skillnaden i sjukfrånvaro, men utifrån de 

enkätsvar vi fick kan vi inte dra några sådana slutsatser.  
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5.9 Livsstil 
I empirikapitlet gick det att läsa att det var fler barnskötare än förskollärare som inte 

motionerade regelbundet. Nästan 14 procent av barnskötarna hade svarat att de inte 

motionerade regelbundet. Däremot var det betydligt fler barnskötare än förskollärare som 

tränade högintensivt, procentuellt sett var andelen mer än tre gånger så stor. Som vi tog upp i 

referensramen är rekommendationerna att motionera medelintensivt i genomsnitt 30 minuter 

per dag, genom till exempel raska promenader. Detta uppfyller 63 procent av förskollärarna 

medan endast 55 procent av barnskötarna gör det. All motion som får pulsen och flåset att öka 

är bra för hälsan. Det medför att motionen inte verkar vara en faktor till varför barnskötarna är 

mindre sjukfrånvarande utan vi skulle snarare tolka det som att barnskötarna utifrån denna 

faktor borde vara mer sjukfrånvarande trots att så många som en femtedel motionerar 

högintensivt minst ett par gånger i veckan. Det är, som vi nämnt, färre förskollärare som 

regelbundet tränar högintensivt, så som styrketräning, vilket många som arbetar inom 

förskolan skulle behöva i och med de tunga lyft som de tvingas göra på arbetet. Detta skulle 

kunna vara en anledning till varför förskollärarna är mer sjukfrånvarande än barnskötarna. I 

enkäten uppgav 28,1 procent av förskollärarna att de varit sjukfrånvarande på grund av värk i 

rörelseorganen jämfört med 9,1 procent för barnskötarna. 

 

I enkäten fick respondenterna svara på hur väl påståendena: ”Jag har bra kostvanor” och ”Jag 

sover bra på natten” stämde överens med deras vanor. Vi har i referensramen konstaterat att 

kosten kan hjälpa människan att hantera stressiga situationer. Angående kostvanorna har de 

flesta förskollärare och barnskötare svarat att de anser sig ha bra kostvanor. Vi tror att detta 

skulle kunna bero på att de äter på förskolan och på så sätt får i sig nyttig och varierad kost. 

Vi hade trott att fler skulle svara att de anser sig ha sämre kostvanor i och med att det är en 

stor del av det svenska folket som inte har bra kostvanor.  

 

Det var en ganska betydande skillnad, framför allt då respondenterna bedömde hur väl de sov 

om nätterna. Som nämnts i referensramen är sömnen en viktig faktor för att kunna hantera 

stress. Vi kan även se tendensen till att av dem som svarat att de sover dåligt har även en 

högre andel svarat att de är stressade på arbetet. Vi ser dock inte tendenser till att 

förskolepersonalen skulle vara stressade i allmänhet utan det är främst arbetet som gör att de 

känner sig stressade.  
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5.10 Motivation 
Vad som motiverar förskolepersonalen till att gå till arbetet är främst barnen och det är här 

ingen skillnad mellan förskollärarna och barnskötarna. Det är dock en högre andel 

förskollärare som anser att kollegorna är en motiverande faktor, medan en högre andel 

barnskötare gentemot förskollärare anser att lönen är den mest motiverande faktorn. En del 

respondenter har även valt att, i frågan om det är någon annan faktor som motiverar dem, 

svara att det är alla de tre ovan nämnda faktorerna som motiverar dem att gå till arbetet. Att 

det är många som anser att det är barnen som motiverar dem att gå till arbetet tycker vi är 

naturligt. Vi funderade på om det kunde vara på det sättet att de som motiverades av 

kollegorna även var de som gick till arbetet när de var sjuka för att de ville vara lojala mot 

sina kollegor. Vi fann dock inget samband där emellan.  

 

Vid motivation tror vi precis som Herzberg att det finns många hygienfaktorer som inte 

motiverar de anställda utan som kan ha motsatt verkan. Ett exempel skulle kunna vara chefen 

och hennes/hans ledarskap. Av respondenterna är det ingen som har svarat att de främst 

motiveras av chefen. Westergren och Englund (2006) menar att ledarskapet påverkar den 

psykosociala arbetsmiljön. Dock tror vi att chefen skulle kunna vara en faktor som gör att 

personalen eventuellt inte är motiverad till att gå till arbetet i och med att det kan förekomma 

meningsskiljaktigheter och eventuellt upplever respondenterna inte ledarskapet som bra.  

 

Herzberg menar även att brist på variation och utmaning, att anställda inte får användning av 

sina kunskaper och när tempot är för högt minskar motivationen. Utifrån de svar vi fått från 

respondenterna anser de att de får användning av sina kunskaper i sitt arbete. Däremot är det 

inte lika självklart att det finns utvecklingsmöjligheter inom arbetet. Här skiljer inte svaren 

mellan förskollärarna och barnskötarna sig åt mer än att barnskötarna är en aning mer nöjda 

med utvecklingsmöjligheterna och användningen av sina kunskaper. Enligt svaren från 

respondenterna är inte arbetstempot för högt. Motivationen tycks inte vara en faktor som kan 

förklara sjukfrånvaroskillnaderna mellan förskollärarna och barnskötarna. 

5.11 Krav-kontroll-stöd 
Modellen, som sammanfogar begreppen krav, kontroll och stöd, anser vi är en viktig faktor 

när hälsa diskuteras. Att en person som inte känner stöd hanterar stress sämre än en person 

som känner stöd tycker vi är naturligt. För att en anställd ska prestera så bra som möjligt bör 
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det även finnas vissa krav på personen, men det viktiga är att den anställde känner att hon kan 

påverka sin arbetssituation och att hon känner stöd från kollegorna och/eller chefen. Från 

enkätsvaren kan vi utläsa att det inte skiljer mycket mellan de olika yrkesgrupperna. Vi kan 

dock se att barnskötarna i samtliga frågor upplever situationen en aning bättre än vad 

förskollärarna gör. De känner mindre krav, mer stöd och uppskattning dessutom upplever de 

att de har mer kontroll. Det är som sagt ingen stor skillnad men vi är ändå benägna att tro att 

det ligger lite i denna mer positiva bild som barnskötarna har. Vi kan även dra parallellen med 

stödet från chefen vilket även kan göra att den anställde klarar kraven bättre i stressiga 

situationer. Stödet från chefen upplever barnskötarna högre än vad förskollärarna gör. Detta 

sammantaget kan eventuellt även medföra att barnskötarna klarar av olika situationer på 

arbetsplatsen på ett bättre sätt än förskollärarna.  Att det är en större andel förskollärare som 

anser att kraven är för höga kan även höra samman med att de anser att för många 

arbetsuppgifter är en stressande faktor. Många förskollärare ansåg även att de hade för mycket 

administrativt arbete och en förskollärare uttryckte sig enligt följande när de fick svara fritt på 

fråga 46:  

”Mindre administrativt arbete. Vi skriver väldigt mycket till vems glädje och 

nytta???!!Vi valde yrket för barnens skull och vi får nöjda föräldrar när vi har 

nöjda o trygga barn.” 

 

Vi kan dock inte dra allt för stora slutsatser angående att krav, kontroll och stöd är någon 

bidragande faktor till att förskollärarna är mer sjukfrånvarande än barnskötarna.  

5.12 Friskfaktorer 
Att många av de anställda uppgett att det var för stora barngrupper och ansåg att mindre barn-

grupper skulle medföra att deras hälsa skulle förbättras är ingenting vi tror att 

Skolförvaltningen i Mörbylånga kan göra någonting åt. Vi finner det aningen 

anmärkningsvärt med tanke på den utveckling som varit i Sverige de senaste åren då 

barngrupperna minskat och personaltätheten ökat. Det enda vi egentligen kan se som 

Skolförvaltningen i Mörbylånga skulle kunna göra är att anställa ytterligare personer men det 

skulle kräva att det finns ekonomiska resurser till detta. 

 

Att mer motion skulle få personalen att må bättre är något som Skolförvaltningen i 

Mörbylånga kommun skulle kunna göra något åt. De skulle kunna förbättra friskvården på 
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förskolorna och utlysa motionstävlingar mellan förskolorna. Att många anser att de skulle må 

bättre om de stressade mindre är naturligt, det svåra är dock att veta vad det är som gör att de 

känner sig stressade då människor känner att olika saker stressar dem. Som vi tidigare nämnt 

upplever de anställda inte enbart stress på grund av för stora barngrupper utan även på grund 

av för många arbetsuppgifter. Det är inte vår uppgift att diskutera vilka åtgärder som ska 

vidtas då vi inte är fullt insatta i hur arbetet går till ute på förskolorna, men vi tror att det alltid 

finns åtgärder som kan sättas in för att minska antalet arbetsuppgifter eller i alla fall underlätta 

dem. 

5.13 Allmänt 
När vi analyserat enkätsvaren har vi fått en uppfattning om att barnskötarna är mer positivt 

inställda till det mesta på arbetet. Det är få svar där barnskötarna har haft en sämre inställning 

än förskollärarna. Vi kan endast spekulera i om detta skulle kunna vara en faktor till varför 

förskollärarna är mer sjukfrånvarande än barnskötarna då vi inte hade en tillräckligt stor 

undersökningsgrupp av respondenter och att om en barnskötare hade svarat annorlunda på 

enkäten skulle det kunna ha medfört att svaren inte blivit lika utmärkande. Trots allt har vi nu 

svar där barnskötarna är mer positivt inställda till de flesta påståendena och vad är då 

anledningen till detta? Vi ställer oss frågan om denna skillnad i inställning kan vara en 

bidragande orsak till skillnaden i sjukfrånvaro. Det kan vara bra, för Skolförvaltning i 

Mörbylånga kommun, att undersöka om det finns ett större missnöje bland förskollärarna och 

vad detta beror på för att kunna sätta in åtgärder som förbättrar förskollärarnas arbetssituation 

vilket då förhoppningsvis medför att deras sjukfrånvaro minskar. En sådan insats skulle även 

kunna medföra att barnskötarna får en ännu bättre inställning till arbetet och detta skulle i 

förlängningen kunna minska deras sjukfrånvaro. 

 

Det är utbildningsnivån som barnskötarna och förskollärarna har som skiljer yrkesgrupperna 

mest åt i undersökningen. Detta är en av utgångspunkterna i vår undersökning, som vi skrev i 

det inledande kapitlet, att de som har en eftergymnasial utbildning ofta är mindre 

sjukfrånvarande än de som endast har gymnasial utbildning. Vi spekulerar i om det skulle 

kunna vara på det sättet att förskollärarna, som alla har gått på högskola eller universitet, 

genom sin utbildning blivit uppmuntrade till att kritiskt granska alla situationer och att de 

sedan har detta tankesätt med sig genom livet. Denna spekulation grundar vi på att vi, 

författarna till uppsatsen, under vår tid på högskolan har fått lära oss att kritiskt granska och 
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ha åsikter om olika saker. Det kritiska tänkandet skulle kunna vara en förklaring till att 

förskollärarna är mindre positiva än vad barnskötarna är till det mesta som vi ställt frågor om i 

enkäten. Det i sin tur skulle kunna vara anledningen till skillnaden i sjukfrånvaro mellan 

förskollärarna och barnskötarna. 

 

Utifrån den medellön en barnskötare har, uppgår lönekostnaden för arbetsgivaren i snitt till 

cirka 884 kronor per dag. Skulle barnskötaren vara sjukfrånvarande och Mörbylånga kommun 

vara tvungen att betala sjuklön skulle den uppgå till 707 kronor per dag utan att de får någon 

motprestation för pengarna. Skulle barnskötarna minska sin sjukfrånvaro med en dag per 

anställd och år skulle Mörbylånga kommun spara nästan 22 000 kronor per år i enbart lön där 

varken arbetsgivaravgift eller sociala avgifter är inkluderade. Skulle förskollärarna däremot 

minska sin sjukfrånvaro med en dag per anställd och år skulle det medföra att Mörbylånga 

kommun sparar in nästan 54 000 kronor på ett år då en dags sjuklön för dessa kostar 

Mörbylånga kommun 830 kronor per dag. När vi skriver ”sparar in” menar vi att Mörbylånga 

kommun istället för att betala sjuklönen på 80 procent får betala en 100-procentig lön men de 

får då en motprestation i och med att den anställde är på arbetet och inte hemma och kurerar 

sig som vid sjuklönen. De nyss gjorda beräkningarna grundar sig på uppgifterna angående 

antalet anställda och lön som vi redovisat i uppsatsen. 



   
 ~ Slutsats ~  

 ~ 58 ~ 

6. Slutsats 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för de slutsatser som vi kommit fram till samt ge 

förslag till vidare forskning inom området. 

  

i har i vår undersökning av förskollärarna och barnskötarna på förskolorna i 

Mörbylånga kommun inte kunnat dra några säkra slutsatser. Antalet barnskötare 

som finns i Mörbylånga kommun har varit för få för att det ska gå att säkerställa 

några slutsatser. Vi kan dock se vissa tydliga skillnader mellan förskollärarna och 

barnskötarna och det är i andelen anställda som har barn. Det faktum att en större andel 

förskollärare hade yngre hemmavarande barn kan vara en faktor som kan förklara skillnaden i 

sjukfrånvaro mellan förskollärarna och barnskötarna. Dock kan vi inte i vår undersökning se 

några tecken på att just detta är anledningen till skillnaden i sjukfrånvaro eftersom enkäten 

inte är utformad för undersöka detta.  

 

Ytterligare ett svar som är en aning utmärkande är det angående administrativa 

arbetsuppgifter och om personalen anser att detta är en stressande faktor. Som vi nämnt 

tidigare kan vi inte lägga allt för stor vikt vid denna fråga då den av oss och respondenterna 

kan ha tolkats på olika sätt. Frågan angående det administrativa arbetet stöder dock 

spekulationerna en aning då förskollärarna i större utsträckning anser att det är för mycket 

administrativt arbete vilket sannolikt beror på det pedagogiska ansvar som de har.  

 

En slutsats, som kan dras utifrån de enkätsvar vi fått, är att barnskötarna över lag har en mer 

positiv syn både när det gäller privat- och arbetslivet än förskollärarna. Det går inte i vår 

undersökning att dra några generella slutsatser om att förskollärarnas något mer negativa syn 

skulle vara anledningen till att de är mer sjukfrånvarande än barnskötarna men vår egen 

uppfattning är att det ändå skulle kunna ha en inverkan på hur en anställd hanterar olika 

situationer och händelser.  

 

Svaren angående de anställdas chef är den gruppen av svar som vid sammanställningen visade 

på den tydligaste skillnaden på vad förskollärarna och barnskötarna upplevde utöver 

påståendet om att det är för mycket administrativt arbete. Ledarskapet har en stor betydelse 

för trivseln på arbetsplatsen och det skulle kunna påverka övriga faktorer utan att vara det 

V 
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primära skälet till sjukfrånvaro. Detta med tanke på att ledarskapet, som vi nämnt i 

referensramen, kan påverka alltifrån ett inköp av en kaffemaskin till arbetsklimatet.  

 

Sammantaget kan vi inte peka på att en specifik faktor gjorde att förskollärarna var mer 

sjukfrånvarande än barnskötarna år 2006. Sätts flera faktorer ihop kan de eventuellt förklara 

sjukfrånvaroskillnaderna. Därför tror vi att för att kunna dra mer korrekta slutsatser måste 

enkätsvaren samköras i ett vedertaget statistiskprogram för att eventuellt fler faktorer skulle 

kopplas till varandra för att säkerställa orsaken till skillnaden i sjukfrånvaro. 

6.1 Förslag till framtida forskning 
Utifrån ovanstående resonemang anser vi att för att få fram tydliga faktorer behövs, förutom 

statistiskbearbetning av enkätsvaren, en observationsstudie under en längre tid göras på olika 

förskolor i Mörbylånga kommun. En sådan observation skulle ge författarna en bredare grund 

och större förståelse till hur arbetet går till på en förskola och därigenom bilda sig en egen 

uppfattning om vad som skulle kunna förbättras. Därutöver skulle en observationsstudie 

kunna hjälpa författarna att bekräfta eller förkasta den referensram som de tagit fram.  

 

Ett annat förslag till framtida forskning är att någon utifrån vår enkät och undersökning gör 

ytterligare en enkät i vilken det ställs mer ingående frågor i de områden där vi sett att det finns 

en skillnad mellan yrkesgrupperna och som skulle kunna förklara sjukfrånvaroskillnaderna. 
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Bilaga 1 – Sjukfrånvarostatistik 

Nedan redovisas den sjukfrånvarostatistik från Skolförvaltningen i Mörbylånga som vi fick ta 
del av: 

Kategori 
Sjukdagar 
totalt 

Sjukskrivningsdag
/ 
anställd 

Antal långtidssjuk- 
skrivningsdagar 
(>90 d) 

Sj.dag/anst exkl. 
långtidssjuk- 
skrivningarna 

Förskollärare 4528 50,8 3428 12,4 
Barnskötare 911 22,2 478 10,6 
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Bilaga 2 – Missiv 

Missivet skickades den 28 november 2007 till Skolförvaltningen i Mörbylånga kommun som i 
sin tur vidarebefordrade det till förskolepersonalen den 30 november 2007. 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som går på Health Management-programmet på Handelshögskolan BBS i 
Kalmar. Vi skriver för närvarande vår C-uppsats i vilken vi ska undersöka vilka faktorer som 
under år 2006 ledde till sjukfrånvaro bland förskollärare och barnskötare i Mörbylånga 
kommun. Anledningen till att vi skriver om detta ämne är att vi blev tillfrågade av 
Skolförvaltningen i Mörbylånga kommun att göra det och att vi tyckte att ämnet är intressant 
bland annat med tanke på det program vi läser på högskolan. 
 
Uppsatsen bygger på en enkät som är en mycket viktig del i vårt arbete. Det är därför vår 
förhoppning att du har möjlighet att senast måndag 10 december svara på enkäten som du når 
genom att trycka på länken som finns i slutet av detta brev. Det kommer att ta cirka 10 
minuter att svara på enkäten. 
 
 
Syftet med uppsatsen är att vi, som tidigare nämnts, ska undersöka vilka faktorer som ledde 
till sjukfrånvaro under år 2006. Uppsatsen och det eventuella resultat som vi får genom 
enkätsvaren kommer att skickas till Skolförvaltningen i Mörbylånga kommun i slutet av 
januari 2008. Uppsatsen kommer att delges skyddskommittén och respektive förskolas 
arbetslag kommer att få i uppdrag att analysera resultatet och se vad som kan förbättras hos 
dem. 
 
Om du har frågor angående enkäten är du välkommen att e-posta  
alternativt ringa till: 
Jenni Sjö: js22iu@student.hik.se ; 070 XXX XX XX eller 
Christina du Rietz: cd22ax@student.hik.se ; 070 XXX XX XX 
 
Avslutningsvis vill vi påpeka att det i uppsatsen inte på något sätt kommer att framgå vilka 
svar vi fått från respektive förskola eller person. Inte heller kommer enkätsvaren som kan 
spåras till någon enskild person att lämnas till Skolförvaltningen i Mörbylånga kommun. 
 
Vänligen klicka på följande länk http://enkat.daerfe.com/ för att svara på enkäten. 
Vi ser fram emot att ta del av era svar senast måndag 10 december! 
 
Vänliga hälsningar, 
Jenni Sjö och Christina du Rietz 
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Bilaga 3 – Enkät 

Nedan redovisar vi den enkät som vi lät respondenterna svara på. När den publicerades hade 
den dock en annan layout. 

 

 

Enkät 
Syftet med enkäten är som vi tidigare nämnt att undersöka vilka faktorer som ledde till 
sjukfrånvaro under år 2006. Enkäten består av två olika sorters frågor. En del frågor är 
flervalsfrågor medan du på andra frågor kan skriva ett eget svar. Alternativen kan vara en 
skala mellan instämmer inte alls och instämmer helt, eller ja/nej-frågor samt frågor med olika 
alternativ. Om du har några frågor angående enkäten är du välkommen att höra av dig till: 
Jenni Sjö: js22iu@student.hik.se; eller Christina du Rietz: cd22ax@student.hik.se; 
 
Personliga frågor  

1. Vilken är din titel? Förskollärare Barnskötare  

2. Hur många år har du arbetat som förskollärare/barnskötare?  

3. På vilken förskola arbetar du?  

4. I hur många år har du arbetat på denna förskola?  

5. Vilken anställningsform har du? Tillsvidareanställning Vikariat  

6. Vilket är ditt födelseår?  

7. Är du: Gift/sambo Särbo Ensamstående  

8. Om du är gift/sambo: Arbetar din maka/make/sambo? Ja Nej  

9. Har du barn som bor hemma? Ja Nej  
10. Om du svarade "ja" på föregående fråga; är barnet/barnen:  

 0-6 år  Ja Nej 

 7-15 år  Ja Nej 

 16 år eller äldre Ja Nej 
11. Vilken utbildningsnivå har du? 

Grundskola Gymnasium/Komvux Högskola/Universitet  
12. Vilket av följande påstående stämmer bäst överens med dina motionsvanor:  

Jag motionerar inte regelbundet Jag motionerar någon gång i veckan Jag 
motionerar i snitt 30 minuter per dag i medelintensivt tempo (till exempel promenader i 

raskt tempo) Jag utövar högintensiv träning ett par eller flera gånger i veckan  

13. Röker du? Ja Nej  
Frågor angående sjukfrånvaron under år 2006  

14. Gick du någon gång, under år 2006, till arbetet trots att du var sjuk? Ja Nej  
15. Om du svarade "ja" på föregående fråga; berodde det på någon/några av nedanstående 
orsaker:  
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 - lojalitet mot chefen  Ja Nej  

 - lojalitet mot kollegor  Ja Nej  

 - lojalitet mot barnen  Ja Nej  

 - lojalitet mot barnens föräldrar  Ja Nej  

 - på grund av ekonomiska skäl  Ja Nej  

 - på grund av att du hade ett vikariat  Ja Nej  

 - av annan anledning  
16. Bytte du under år 2006 schema med någon så att du kunde vara hemma och kurera dig?  

 Ja Nej  

17. Var du vid något tillfälle under år 2006 hemma på grund av sjukdom? Ja Nej  
18. Om du svarade "ja" på föregående fråga, var frånvaron relaterad till något/några av 
nedanstående alternativ:  

 - sjukdom Ja Nej  

 - stress orsakad av din arbetssituation Ja Nej  

 - värk i rörelseorgan Ja Nej  

 - problem med sömnen Ja Nej  

 - mobbning Ja Nej  

 - konflikt med chefen Ja Nej  

 - konflikt med kollegor Ja Nej  

 - eget alternativ  
19. Tog du under år 2006 ut semesterdagar eller kompensationsledigt istället för att 

sjukanmäla dig? Ja Nej  

20. Är du sjukskriven idag? Ja Nej  

21. Till hur stor del är du sjukskriven? Ange i procent.  
Nedan finns påståenden som du svarar på genom att kryssa för det som bäst stämmer in 
på dig.  

22. Jag har bra kostvanor. Instämmer inte alls Instämmer helt  

23. Jag sover bra om nätterna. Instämmer inte alls Instämmer helt  
24. Jag tycker att jag har utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke.  

 Instämmer inte alls Instämmer helt  
25. Jag får i mitt yrke användning av mina kunskaper. 

 Instämmer inte alls Instämmer helt  
26. Jag upplever mitt arbetet som fysiskt belastande, med exempelvis tunga lyft och dåliga 

arbetsställningar. Instämmer inte alls Instämmer helt  
27. Jag tycker att ljudnivån är störande hög på min arbetsplats.  

 Instämmer inte alls Instämmer helt  
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28. Jag tycker att jag kan påverka mina arbetstider, till exempel vid schemaläggning. 

Instämmer inte alls Instämmer helt  

29. Jag är nöjd med mina arbetstider. Instämmer inte alls Instämmer helt  
30. Jag har en bra relation med min chef.  

 Instämmer inte alls Instämmer helt  

31. Jag har förtroende för min chef. Instämmer inte alls Instämmer helt  
32. Jag känner att jag får uppskattning för det arbete jag gör.  

 Instämmer inte alls Instämmer helt  
33. Jag anser att jag kan påverka mycket på min arbetsplats.  

 Instämmer inte alls Instämmer helt  
34. Jag tycker att stämningen är god på min arbetsplats.  

 Instämmer inte alls Instämmer helt  

35. Jag trivs på min arbetsplats. Instämmer inte alls Instämmer helt  
36. Jag känner mig stressad på arbetet.  

 Instämmer inte alls Instämmer helt  
37. Jag känner mig stressad i största allmänhet, alltså även utanför arbetet. 

 Instämmer inte alls Instämmer helt  
38. Jag anser att kraven är för höga på mig på arbetet, exempelvis för stort ansvar eller för 

många arbetsuppgifter. Instämmer inte alls Instämmer helt  
39. Jag anser att arbetstempot är för högt på arbetet.  

 Instämmer inte alls Instämmer helt  
40. Jag känner att jag får stöd från min chef.  

 Instämmer inte alls Instämmer helt  
41. Jag känner att jag får stöd från mina kollegor.  

 Instämmer inte alls Instämmer helt  
42. Jag anser att jag lägger för mycket tid på andra saker än barnen, exempelvis administrativt 

arbete. Instämmer inte alls Instämmer helt  
43. Tycker du att följande är en stressande faktor:  

 - för många arbetsuppgifter Ja Nej  

 - det finns inte tid till egna pauser  Ja Nej  

 - barngrupperna är för stora  Ja Nej  

 - arbetsklimatet på jobbet är dåligt  Ja Nej  

44. Vad motiverar dig främst till att gå till arbetet? Barnen Kollegorna Lönen  

 - Annat  

45. Vilken faktor skulle idag göra att du förbättrar din hälsa?  
46. Här finns plats för egna kommentarer om det är något som du vill föra fram.  
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Bilaga 4 – Påminnelse 

Den 6 december 2007 skickade vi ut följande påminnelse via e-post. 
 
 
 
Hej, 
 
I förra veckan fick du en enkät vars svar vi ser fram emot att få senast måndag den 10 
december. Vi har fått många svar och är tacksamma för dessa. Vi behöver dock fortfarande få 
in fler svar från dig som ännu inte haft möjlighet att svara. Klicka på följande länk för att 
komma till enkäten: http://enkat.daerfe.com 
 
 
Vi skulle även uppskatta om du kunde påminna dina kollegor om enkäten. 
 
Tack på förhand och vänliga hälsningar, 
Christina du Rietz och Jenni Sjö  
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Bilaga 5 – Enkätsvar 

Enkätsvaren vi tagit del av redovisas här. Vi har vid ja/nej-frågor endast redovisat de som 
svarat ja. 

Fråga 1   Fråga 11   Fråga 16  
Förskollärare 46  Förskollärare   Förskollärare 0 
Barnskötare 29  Högskola/universitet 46  Barnskötare 0 
   Barnskötare     
Fråga 5   Högskola/universitet 1  Fråga 17  
Förskollärare 46  Gymnasie/komvux 25  Förskollärare 32 
Barnskötare 29  Grundskola 3  Barnskötare 22 
        
Fråga 7   Fråga 12   Fråga 18  
Förskollärare   Förskollärare   Förskollärare  
Gift/sambo 41  Ej regelbundet 3  Sjukdom 27 
Ensamstående 5  Någon gång/v 14  Stress 8 
Barnskötare   30min/dag 26  Värk i rörelseorgan 9 
Gift/sambo 25  Högintensivt  3  Sömnproblem 4 
Ensamstående 4  Barnskötare   Konflikt med kollegor 1 
   Ej regelbundet 4  Övrigt 3 
Fråga 8   Någon gång/v 9  Barnskötare  
Förskollärare 41  30min/dag 10  Sjukdom 22 
Barnskötare 22  Högintensivt  6  Stress 2 
      Värk i rörelseorgan 2 
Fråga 9   Fråga 13   Sömnproblem 0 
Förskollärare 34  Förskollärare 3  Konflikt med kollegor 0 
Barnskötare 14  Barnskötare 1  Övrigt 0 
        
Fråga 10   Fråga 14   Fråga 19  
Förskollärare   Förskollärare 27  Förskollärare 3 
0-6 år 8  Barnskötare 15  Barnskötare 3 
7-15 år 23       
16 år eller 
äldre 17  Fråga 15   Fråga 20  
Barnskötare   Förskollärare   Förskollärare 4 
0-6 år 4  Lojalitet till chefen 1  Barnskötare 0 
7-15 år 6  Lojalitet till kollegor 19    
16 år eller 
äldre 8  Lojalitet till barnen 9    
   Lojalitet till barnens föräldrar 1    

   
På grund av ekonomiska 
skäl 10    

   Barnskötare     
   Lojalitet till chefen 0    
   Lojalitet till kollegor 12    
   Lojalitet till barnen 5    
   Lojalitet till barnens föräldrar 1    

   
På grund av ekonomiska 
skäl 9    
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Fråga 22    Fråga 26    Fråga 30    Fråga 34   
Förskollärare  Förskollärare  Förskollärare  Förskollärare 

1 0  1 1  1 1  1 0 
2 1  2 9  2 1  2 5 
3 3  3 17  3 7  3 6 
4 25  4 13  4 19  4 20 
5 16  5 5  5 17  5 14 

Barnskötare  Barnskötare  Barnskötare  Barnskötare 

1 0  1 1  1 0  1 0 
2 0  2 8  2 0  2 1 
3 2  3 8  3 4  3 3 
4 8  4 7  4 8  4 12 
5 19  5 5  5 17  5 13 

           
Fråga 23    Fråga 27    Fråga 31    Fråga 35   
Förskollärare  Förskollärare  Förskollärare  Förskollärare 

1 3  1 1  1 2  1 0 
2 7  2 1  2 3  2 5 
3 9  3 12  3 9  3 1 
4 12  4 20  4 18  4 17 
5 13  5 11  5 13  5 22 

Barnskötare  Barnskötare  Barnskötare  Barnskötare 

1 1  1 0  1 0  1 0 
2 1  2 3  2 1  2 0 
3 5  3 7  3 4  3 3 
4 10  4 5  4 8  4 8 
5 12  5 13  5 16  5 18 

 
Fråga 24    Fråga 28    Fråga32    Fråga 36   
Förskollärare  Förskollärare  Förskollärare  Förskollärare 

1 4  1 1  1 2  1 3 
2 3  2 11  2 5  2 5 
3 17  3 12  3 11  3 17 
4 19  4 18  4 21  4 18 
5 2  5 3  5 6  5 2 

Barnskötare  Barnskötare  Barnskötare  Barnskötare 

1 3  1 1  1 2  1 3 
2 2  2 7  2 1  2 6 
3 8  3 8  3 5  3 9 
4 12  4 8  4 7  4 8 
5 4  5 4  5 14  5 2 

           
Fråga 25    Fråga 29    Fråga 33    Fråga 37   
Förskollärare  Förskollärare  Förskollärare  Förskollärare 

1 0  1 1  1 1  1 14 
2 1  2 2  2 3  2 12 
3 6  3 11  3 16  3 11 
4 18  4 18  4 19  4 6 
5 20  5 13  5 5  5 2 

Barnskötare  Barnskötare  Barnskötare  Barnskötare 

1 0  1 0  1 0  1 13 
2 0  2 1  2 6  2 10 
3 3  3 5  3 5  3 3 
4 7  4 11  4 10  4 2 
5 19  5 12  5 8  5 1 
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Fråga 
38    

Fråga 
41    Fråga 43   

Förskollärare  Förskollärare  Förskollärare   

1 8  1 0  För många arbetsuppgifter 32 
2 11  2 1  Ingen tid för egna pauser 24 
3 14  3 7  För stora barngrupper 37 
4 11  4 12  Arbetsklimatet är dåligt 9 
5 1  5 25  Barnskötare   

Barnskötare  Barnskötare  För många arbetsuppgifter 16 
1 6  1 0  Ingen tid för egna pauser 17 
2 12  2 1  Barngrupper för stora 25 
3 6  3 1  Arbetsklimatet är dåligt 8 
4 3  4 10    
5 2  5 17    

        
Fråga 
39    

Fråga 
42      

Förskollärare  Förskollärare    

1 6  1 3    
2 13  2 2    
3 11  3 10    
4 12  4 19    
5 3  5 11    

Barnskötare  Barnskötare    

1 2  1 3    
2 10  2 4    
3 11  3 10    
4 1  4 11    
5 5  5 1    

        
Fråga 
40         
Förskollärare       

1 1       
2 8       
3 13       
4 15       
5 7       

Barnskötare       

1 0       
2 2       
3 7       
4 9       
5 11       



   
   

  

  

  

  
 

Högskolan i Kalmar 
 
Högskolan i Kalmar har mer än 9000 studenter. Här finns utbildning och forskning 
inom naturvetenskap, teknik, sjöfart, samhällsvetenskap, ekonomi, turism, 
informatik, pedagogik och metodik, medie-vetenskap, språk och humaniora, 
lärarutbildning, vårdvetenskap och socialt arbete. 
 
Forskningens profilområden är biomedicin/bioteknik, miljövetenskap, marin 
ekologi, automation, företagsekonomi och informatik, men forskning pågår inom 
de flesta av Högskolans ämnen. Högskolan har sedan 1999 vetenskapsområde 
naturvetenskap, vilket ger Högskolan rätt att anta studenter i forskarutbildning och 
examinera doktorer inom ämnesområdet naturvetenskap. 
 

Handelshögskolan BBS,  
vid Högskolan i Kalmar 

Besöksadress: Kalmar Nyckel,  
Gröndalsvägen 19 

391 82  Kalmar, 
Tel: +46 (0)480 - 49 71 00  

www.bbs.hik.se 

 

 

 


