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SAMMANFATTNING 

Titel: ”Sjuk eller bara frånvarande? Hur tre svenska organisationer hanterar frånvaro” 

Författare: Josephine Eriksson och Ebba Hamilton 

Handledare: Christer Norr 

Institution: Högskolan i Halmstad 

Kurs: Kandiduppsats i företagsekonomi 15hp 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur företag hanterar personalens 

korttidsfrånvaro, det vill säga den frånvaro som inte beror på sjukdom. En jämförelse kommer 

göras mellan tre olika organisationer för att se eventuella likheter/skillnader samt i förhållande 

till teorin. Författarna anser att en jämförelse av tre helt olika organisationer är intressant då 

de antar att problemen med kortidsfrånvaro generellt är densamma. Det vill säga att problem 

med frånvaro finns i alla organisationer, men hur hanteringen av den kan skilja sig åt mellan 

företagen. 

Metod: Studien genomfördes på Försäkringskassan i Jönköping och Kalmar län, Nedermans 

huvudkontor i Helsingborg samt Harald Nyborgs butik i Karlskrona med intervjuer med 

respektive chef.  För att besvara frågeställningen på bästa sätt har även underlag från teorin i 

ämnet format intervjufrågorna samt hjälpt författarna att sätta sig in i ämnet.  

Slutsats: Vår studie visar att oberoende hur organisationen ser ut så hanterar chefer frånvaron 

på ett liknande sätt. Dock gör alla för lite då problemet fortfarande finns och ingen av 

cheferna är helt säkra på vad som är den mest effektiva metoden att reducera 

korttidsfrånvaron.  
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ABSTRACT 

Title: “Sick or just absent? How three Swedish organisations manage absence” 

Authors: Josephine Eriksson and Ebba Hamilton 

Supervisor: Christer Norr 

Department: Halmstad University 

Course: Bachelor’s thesis in Business Management 

Purpose: The purpose with this thesis is to examine how companies handle their employees’ 

short term absence. A comparison is made between three different organisations to see 

differences and similarities as well as the relationship they have to the theories in the subject. 

The authors think that the use of different organisations is interesting though the problem of 

absence is the same everywhere, but how different organisations handle it can differ from 

each other. 

Method: The interviews with the managers at each organisation were made at 

Försakringskassan, in Jönkoping and Kalmar, at Nederman, at their head office in Helsingbor, 

and at Harald Nyborg, in the store in Karlskrona. The authors have also used literature to help 

form their interview questions as well as enable them to enrich themselves in the subject. 

Results: Our study shows that independently of the organisations’ different sizes in 

employees as well as profits, managers deal with the short term absence in a similar way. 

However, all the managers seems not doing enough to try to reduce it. They do not seem to be 

completely sure of what method is the best in the struggle to reduce the problem.  
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1. INLEDNING 

Detta avsnitt presenterar bakgrunden till uppsatsen samt diskussioner som leder fram till 

frågeställningen och syftet. Sista delen av detta avsnitt behandlar och redovisar de 

begränsningar som är gjorda.  

1.1 Bakgrund 

Med den allt snabbare växande globaliseringen, förändringar i företagens omgivning och 

förändringen i teknologin är det viktigt att företag har en strategi som hjälper företaget att 

anpassa sig till förändringar som sker. En vital del till att kunna göra denna anpassning är att 

alla delar i företagen fungerar och att de utnyttjar de mänskliga resurserna på rätt sätt.  

Frånvaro på arbetet innebär inte bara kostnader för samhället utan innebär även uteblivna 

intäkter för företagen till exempel på grund av nedsatt produktion och försämrad effektivitet. 

Kostnader ökar då företagen är i behov av att betala ersättare och samtidigt ersätta sjuka 

anställda. Det är svårt att fastställa hur mycket frånvaron kostar arbetsgivare i verkliga 

kostnader men det kan påverka negativt då en anställd är frånvarande vare sig det handlar om 

giltig frånvaro eller inte. 

Enligt Ricketts (2008) är det korttidsfrånvaron mellan en till fem dagar som får 

företagsledarna att undra om frånvaron är orsakad av giltiga skäl eller inte. Det är denna typ 

av frånvaro som är viktig att få bukt på. Ingen arbetsgivare önskar att ha sjuk personal 

arbetandes. Föräldraledighet och semester är av en frånvaro som inte går att stävja, däremot 

finns det metoder för att minska frånvaron som beror på annat än sjukskrivningar. Dessa 

metoder kan vara förebyggande åtgärder och åtgärder för att öka de anställdas medvetenhet 

om hälsa och ohälsa. En annan metod är att arbeta med motivation ur ekonomisk synvinkel. 

Men det finns även metoder som arbetsgivaren kan utöva och teorier att använda, som till 

exempel uppföljning och mätning. 
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Att hantera och kontrollera frånvaro på arbetsplatsen skulle inte enbart vara positivt i 

bemärkningen mindre kostnader för företaget, utan metoder som används och teori som 

appliceras resulterar i en mer välmående organisation. Vilket ger ökad effektivitet från lägsta 

segmentet i en organisation enligt Navarro (2006).  

1.2 Problemdiskussion 

Det är viktigt att skilja på lång- och korttidssjukfrånvaro, speciellt ur ett ekonomiskt synsett 

(Liukkonen, 1994). Långtidssjukfrånvaron betyder normalt en lägre kostnad för företagen då 

försäkringskassan övertar stor del av lönekostnaden efter 14 dagar i Sverige 

(www.Försäkringskassan.se). De 14 första dagarna betalar arbetsgivaren 80 procent av lönen 

vilket betyder att kostnaderna för företaget ökar markant då lön betalas till en förlorad 

produktionskälla samtidigt som denna inte kan prestera och leverera. Korttidssjukfrånvaron 

innebär avbrott i produktionen, kvalitetsproblem och leveransförseningar (Liukkonen, 1994). 

Företag behöver stävja denna korttidsfrånvaro då den ger en så stor negativ effekt på 

omsättningen.  

All frånvaro går ej att undvika, men det är korttidssjukskrivningen som inte alltid är orsakad 

av sjukdom som kan kontrolleras (Evans & Palmer, 1997).  

Från år 2000 har sjukfrånvaron gått från 5,2 procent av normalt heltidsarbete till att år 2002 

ligga på totalt 6,1 procent för att sedan sjunka något till 5 procent år 2006. Enligt Eknomifakta 

så är sjukfrånvaron starkt sammankopplad till ändringar i ersättningsregler och 

arbetsmarknadsläget. Under de senaste två åren har arbetslösheten minskat från 7,9 procent 

till 6,1 procent. Som lägst låg sjukfrånvaron på 3,8 procent, detta var år 1997. 

Kressler (2003) anser att alla som arbetar inom affärsvärlden eller andra organisationer är 

utsatta för vissa influenser som påverkar deras beteenden. Det behöver inte vara speciella 

motivations åtgärder utan det är mer vardagliga uppgifter som påverkar de anställda. Att man 
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har en specifik uppgift, ansvarig för något, ha en viktig roll, att ha ett mål att arbeta för, 

åstakomma något och veta vad som är förväntade av dem. Detta kan vara avgörande för 

närvaron vid företaget och utan denna stimulans tenderar anställda att vara mer frånvarande. 

Kressler menar också att man kan ta hjälp av olika motivationsteorier för att skapa de viktiga 

delarna för tillfredställelse och närvo. 

1.3 Problemformulering 

Korttidsfrånvaro är den frånvaro som inte är orsakad av sjukdom och denna är alltså en stor 

kostnad för företag. På grund av den höga kostnaden för företaget där denna typ av frånvaro 

finns bör chefer och ledning göra allt för att reducera den. Hur företagen tacklar denna 

kostsamma fråga anser författarna är intressant. Frågeformuleringen är formulerad utefter 

syftet med uppsatsen och många frågor förväntas att kunna besvaras på vägen såsom: Vad gör 

chefer för att försöka minska den? Vad är det mer som påverkas än företagets ekonomi? osv. 

Den slutgiltiga problemformuleringen som kommer vara uppsatsens ”röda tråd” är:    

”Hur hanterar olika organisationer personalens korttidsfrånvaro?” 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur företag hanterar personalens korttidsfrånvaro, 

det vill säga den frånvaro som inte beror på sjukdom. En jämförelse kommer göras mellan tre 

olika organisationer för att se eventuella likheter/skillnader samt i förhållande till teorin. 

Författarna anser att en jämförelse av tre helt olika organisationer är intressant då de antar att 

problemen med kortidsfrånvaro generellt är densamma. Det vill säga att problem med 

frånvaro finns i alla organisationer, men hur hanteringen av den kan skilja sig åt mellan 

företagen. Det är även intressant med olika storlekar på organisationerna då vi antar att i en 

mindre organisation så känner alla alla vilket författarna tror reducerar den korttidsfrånvaron, 

till skillnad mot en större organisation med mer än 200 anställda.   
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1.5 Avgränsningar 

Majoriteten av all frånvaro på företag är genuin sjukdom (Waterside Press, 2001). HR chefer 

beräknar dock att runt 34% inte är det (IDS Studies, 2001). Det är dessa 34% som är den icke 

genuina frånvaron. Därför behandlar denna uppsats just den frånvaro i bemärkningen icke 

genuin (korttidsfrånvaro) menat då anställda är borta från arbetet utan giltiga skäl så som 

sjukdom.  

Med hänsyn till uppsatsens begränsade tid och de förutsättningar författarna har, avgränsas 

studien till tre svenska organisationer. Dessa är verksamma inom olika sektorer och med olika 

målgrupper samt skiljer sig åt i antal anställda, vilket enligt författarna ger en intressant grund  

för att visa skillnader/likheter dem emellan.  

Avgränsningar har även gjorts inom organisationerna där författarna har valt att undersöka 

specifika enheter och inte hela organisationerna. Det har gjorts en del empiriska 

undersökningar från anställdas perspektiv på frånvaron, men inte chefers vilket har fångat 

författarnas intresse och val av respondenter. 

1.6 Nyckelord 

Korttidsfrånvaro – I denna uppsats syftar korttidsfrånvaron på icke genuin frånvaro. 

Korttidsfrånvaron varar under de första 14 dagarna då en anställd är frånvarande utan giliga 

skäl.   

Genuin frånvaro – Syftar i denna uppsats till då en individ är frånvarande av giltiga skäl. 

Författarna skiljer på två typer av genuin frånvaro:  
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• Korttidssjukfrånvaro – I denna uppsats syftar korttidssjukfrånvaro på frånvaro de 

första 14 dagarna då en anställd är frånvarande av giliga skäl till exempel sjukdom, 

vård av sjukt barn eller då man är kallad till ett rättsväsende. 

• Långtidssjukfrånvaro – Syftar till bland annat friår och föräldraledighet, då den 

anställde är frånvarande av giltiga skäl längre än 14 dagar. 

Frånvaro – Syftar till alla typer av frånvaro. 

1.7  Självkritik 

Då vi endast har intervjuat en person i varje organisation kan dennes information ha varit 

färgad av personens egna uppfattningar och åsikter. För att minimera detta problem har vi 

ändå valt ut cheferna i respektive organisation vilka borde veta bäst. Vårt mål har inte varit att 

kunna generelisera något utan endast se hur frånvaron behandlas under just de tre olika 

organisationerna och sedan jämföra dessa med varandra. Givetvis kan våra egna tolkningarna 

av intervjun färgats men som förklaras mer under metoden så anser vi att bådas närvaro vid 

intervjuerna har gjort oss mer opartiska. Vi hade gärna gjort en mer utförlig undersökning 

med till exempel fler företag men med tanke på c-uppsatsens omfång och tiden vi haft till den 

så har detta ej varit möjligt. Vi är ändå nöjda med valet av organisationer samt antalet. Att ha 

tre organisationer har möjligjort det för oss att på ett smidigare sätt ställa empirin mot teorin. 

Hade vi valt två organisationer hade det vart för lite och enkelt medans fyra stycken hade tagit 

upp för mycket av vår tid samt försvårat analysen.  

Något som vi hade kunnat gjort bättre är att fördela tiden lite snabbare i början, vilket hade 

gjort det möjligt för oss att genomföra vår första tanke med tre industriföretag. Tanken var då 

att undersöka större industriföretag och tillverkande företag till exempel Scania, Telenor och 

Assa. Nu blev det så att vi var tvugna att kontakta de företagen under semestertid vilket 

naturligtvist inte gynnade oss. Vi är ändå nöjda med vårt resultat och med de organisationer 
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som blev våra ”stand ins”, vi tycker till och med att uppsatsen blev bättre och mer intressant 

när tre helt olika företag undersöktes.  
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2. TEORI 

I detta avsnitt beskrivs de teorier valda som sedan skall tillämpas verkligheten på de företag 

som undersökts. Författarna presenterar de teorier som är relevanta för 

problemformuleringen och som är grunden till undersökningsmodellen (se avsnitt 

4.UNDERSÖKNINGSMODELL).  

 
Individ 

Situation 

Beteende 

 

2.1 Orsaker till frånvaro på arbetsplatser 

Att anställda är borta från arbetet innebär att det är ett beteende som skapats som gör att just 

den individen är frånvarande. Det kan antingen vara en situation som gjort att individen 

väljer eller tvingas till att vara borta eller så kan det beteendet komma av individens natur, 

utan att ha blivit påverkad av en situation. Nedan följer orsaker till att individen är 

frånvarande. Främst handlar avsnittet om individen i sig och de situationer som skapar 

beteendet ”frånvarande”.  

Studier visar att ålder, kön och yrken spelar roll när och beroende på dessa faktorer ser 

frånvaron ut olika i de olika grupperna, det vill säga om det är flest kvinnor på en arbetsplats 

finns en tendens till att frånvaron är högre på den berörda arbetsplatsen jämfört med en 

organisation där det är fler manliga anställda. Det finns ett klart samband mellan nivån på den 

totala frånvaron och ålder, kön och arbete. Detta kommer att redovisas i de följande avsnitten. 

Liukkonen (2004) anger fem huvudgrupper som anses vara orsaker till generell frånvaro. Den 
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grupp som anses vara den största orsaken till frånvaro är sjukdom. Därefter diskuteras den så 

kallade belastningsteorin där fysisk och psykisk belastning är orsaken till frånvaro. Kronsell et 

al (2003) bygger vidare på detta resonemang och menar på att det finns olika dimensioner av 

hälsa som då är fysisk, psykisk och social, dessa tre bör vara balanserade för att hålla god 

hälsa och för att vara kapabel till att tackla belastningen på arbetet. 

Vidare är hanteringsteorin, som föreslår att ledighet då och då när arbetsförmågan minskar 

vore fördelaktigt för att undvika långtidsssjukfrånvaro. Den fjärde orsaken är missbruksteorin 

som innebär missbruket av försäkringar och andra system som kan orsaka situationer som till 

och med kan verka inbjudande till missbruket enligt Liukkonen (2004). Enligt 

Ekonomifakta.se minskade sjukfrånvaron mellan åren 1988 och 1997 på grund av ändrat 

ersättningssystem då bland annat karensdagen infördes. Detta betydde att anställda inte längre 

får någon ersättning den första dagen av sjukperioden och ses som ett medel som har hjälpt att 

minska korttidsfrånvaron (Gustafsson & Lundberg, 2004). Dock belyser 

Arbetsmiljöupplysningen om att den som har flera arbetsgivare kan få fler karensdagar. Den 

sista teorin är arbetsmarknadsteorin som beskriver fenomenet högkonjunktur och 

lågkonjunktur och hur sambandet mellan dem och anställning respektive uppsägning fungerar. 

Högkonjunkturen skapar nyanställningar vilket leder till rekrytering av mer oerfaren 

arbetskraft som i sin tur lättare riskerar att råka ut för arbetsskador. Lågkonjunkturen innebär 

oftast att de med korta anställningar blir uppsagda först. Dessa teorier är sällan en enskild 

orsak eller förklaring till frånvaron utan oftas är de sammankopplade.  

Andra orsaker till frånvaro är de som kommer från organisationen i sig och påverkar den 

anställde på så sätt att denne väljer att vara frånvarande. Det kan även vara attityder och bilder 

som anställda har skapat som sedan inte upplevs som riktiga. De organisatoriska faktorer som 

pekas ut av Liukkonen är först ekonomin. Har den anställde bra ekonomi så är den mer 

benägen att vara frånvarande då ersättning inte är en stor faktor till att vara närvarande. Det 

bör vara jämvikt mellan kraven på arbetet och den egna prestationen. Är denna inte i balans 
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riskerar den anställde att vara mer frånvarande då kraven är för höga jämfört med den utförda 

prestationen. Inställningen till arbetet är annu en orsak som påverkar om den anställde väljer 

att vara frånvarande eller inte. Negativa attityder medför ökad frånvaro och positiv inställning 

till arbetet och organisationen medför högre närvaro. Då en anställd inte upplever sig vara 

behövd på arbetet försämras också närvaron. Att den anställde känner sig värdefull för 

organisationen är en mycket viktig faktor i att få antällda att närvara. Detta diskuterar även 

Söderström (1983) då han citerar ”Genom arbetet uppnår man en känsla av tillfredsställelse. 

Man vet att man behövs, att man är efterfrågad av arbetsledningen pch arbetskamrater...” 

(s.29). 

Kontroll av arbetet är nödvändigt på grund av att en anställd annars har utrymmet att bedöma 

vad som är rätt prestationsnivå. Ofta finns det en tendens till att den nivån som den anställde 

anser som rimlig är lägre än vad som är acceptabelt enligt organisatoriska mått. Arbetstiden är 

en annan faktor som påverkar de anställda. Hur lång tid det tar att ta sig till och från arbetet är 

även inkluderat i det. Då den totala arbetstiden är hög och den så kallade toleransnivån är 

nådd ökar korttidsfrånvaron. Detta kan kopplas samman med livsstilen då det har visat sig att 

när belastingen ökar så ökar också korttidsfrånvaron för att jämna ut balansen mellan 

livsstilen och arbetet. Livsstilen kan ytterligare kopplas samman med kulturen. Beroende på 

vilken kultur den anställde tillhör finns olika normer om vilka dagar som det är acceptabelt att 

arbeta och inte. Detta har övergått till att vara genuin frånvaro i vissa fall och har ändrat vissa 

organisationer på så sätt att till exempel halva dagar på fredagar är genuin frånvaro. 

(Liukkonen, 2004) Detta borde enligt Liukkonen (2004) ses som resursslöseri och alamerande 

frånvaro. Desto mer utmanande arbetet är desto lägre frånvaro. För att frånvaron skall vara så 

låg som möjligt bör arbetet vara tillfredsställande. Olika grad av tillfredsställellse är olika 

passande genom livscykeln och även belastningen. Den sista organisatoriska orsaken till 

frånvaro enligt Liukkonen (2004) är stress och osäkerhet. Förändringar inom organisationen 

är en stressfaktor som kan minska arbetsmotivationen hos de anställda. En undersökning gjord 
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av Institutet för Stressmedicin i Göteborg 2005 visar att var femte anställd inom offentlig 

förvaltning riskerar att blir utbränd på grund av stress.  

2.1.1 Yrkeskategori 

De olika orksaker angivna till frånvaron i föregående paragraf kan sammankopplas olika med 

yrkesgrupper och positioner inom en organisation. Till exempel så kan arbetstillfredsställelse 

relateras till den låga frånvaron hos chefer och högre tjänstemän (Liukkonen, 2004). Deras 

uppgifter ses som utmanande och tillfredsställelsen är hög. Jämfört med arbetare där 

arbetsuppgifterna inte ses som lika tillfredsställande och därför medför högre frånvaro.  

Diagrammet nedan visar skillnaden mellan tjänstemän och arbetare. Vad som kan utläsas är 

att skillnaden uppenbarligen är stor och har även varit genom åren då den frånvaron har 

minskat och ökat. Skillnaden i frånvaro mellan privat och offentlig sektor var 24,2 procent 

mellan 1996 och 2000 där den offentliga sektorn hade störst andel frånvaro. Den offentligt 

sektorn hade även det högsta antal anställda (40,7 procent). Som är skrivet i rapporten ”Den 

svenska sjukan” av Nyman et al (2002) ses ett samband mellan antalet anställda inom den 

offentliga sektorn och frånvaron.  
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2.1.2 Skillnader mellan män och kvinnor 

För att utveckla föregående avsnitt vidare är det även viktigt att skilja på om det är en man 

eller kvinna som är frånvarande när man bedömer och beräknar frånvaro. Kvinnor har en 

tendens till att vara mer frånvarande än män och detta anges även i ”Den svenska sjukan” 

(Nyman et al, 2002). Där skrivs om nedsatt arbetsförmåga, det vill säga att kvinnor har det i 

större utsträckning än män. Det gör att kvinnor behöver byta jobb oftare vilket i sin tur leder 

till högre frånvarofrekvens. Siffror visar att frånvaron var under perioden 1997-2001 ungefär 

50 procent högre för kvinnor än för män. 3,3 procent av männen var frånvarande från arbetet 

medan fem procent av kvionnorna var. Under 2002 var kvinnors frånvarotal hela 77 procent 

högre än männens frånvarotal. (Gustavsson & Lundberg, 2004) 

Gustavsson & Lundberg (2004) beskriver utvecklingen av skillnaden mellan kvinnor och 

mäns frånvaro. Kvinnors frånvaro har legat över mäns med undandtag mellan 1967 och 1978 

men efter 1980 var det återigen kvinnor som hade högst frånvaro. Det finns många 

förklaringar till att kvinnan har högre frånvaro än männen. Den mest nämnda förklaringen 
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som bland annat Torrington et al (2006) diskuterar är att kvinnor har en tendens till att vara 

den av parterna som tar hand om sjuka anhöriga eller familj till exempel vård av 

barn/barnbarn. Föräldraledigheten är också en stor anledning till att kvinnor är mer 

frånvarande än män. Föräldraledigheten är ojämnt fördelat mellan könen där kvinnor har 

största delen av ledigheten.  

Tabellen visar att kvinnor under en längre tid har haft högre frånvaro än män, men också att 

deras kurvor svängt lika mycket. 

2.1.3 Skillnader i åldersgrupper 

Det kan även visas ett klart samband mellan frånvaro och ålder. Förtfarande är det kvinnor 

som har den högsta frånvaron oberoende på vilken åldersgrupp som studeras. Den största 

skillnaden låg i åldersgrupperna 50-59 år och 60-64 år (Finansdepartementet, 2002). Enligt 

Arbetsgivarverket var skillnaderna störst på kvinnors och mäns frånvaro i åldern 30-44 år 

2002. Medan Gustafsson & Lundberg (2004) menar att den största skillnaden skulle ligga i 

åldersgrupperna 25-29, 30-34 och 35-39. Detta försklaras med att i dessa åldrar är det vanligt 
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att kvinnor föder barn. Den åldersgruppen som har lägst frånvaro är 25-30 åringar. Denna 

grupp har en frånvaroprocent så låg som två procent medans anställda som är 60 år och över 

har en frånvaroprocent på hela sju procent. Korttidsfrånvaron är dock högre bland yngre 

anställda. Detta kan bero på att yngre anställda ofta är frånvarande av andra orsaker än 

sjukdom, därav en hög siffra. Bland andra Torrington et al förklarar att yngre har lägre 

arbetsmoral och känner därför inte att de har samma förpliktelse till arbetet som äldre arbetare 

kan känna när de jobbat inom en viss organisation en period. Detta diskuteras även av 

Liukkonen (1989).  

2.2 Påverkan 

Då en anställd är frånvarande påverkas många delar av organisationen negativt liksom den 

enskilde anställde. Den förlust som företaget gör är inte endast finansiella utan även kan det 

drabba stämningen på arbetsplatsen. Liukkonen (1989) skriver i sin bok ”Vad kostar 

frånvaron” att det är korttidsfrånvaron och korttidssjukfrånvaron som är mest störande för 

produktionen eftersom dessa ofta leder till längre perioder av frånvaro. Därför måste den noga 

behandlas och kostnaderna för vad frånvaron egentligen kostar måste fastställas. För att visa 

de olika delarna som påverkas av korttidsfrånvaron och korttidssjukfrånvaron och hur så har 

författarna valt att dela upp avsnittet i ”Organisatorisk påverkan” och ”Personlig påverkan” då 

dessa har olika intressen och helt enkelt påverkas olika. 

2.2.1 Organisatorisk påverkan 

Den största påverkan på en organisation när det gäller korttidsfrånvaro och 

korttidssjukfrånvaron är den ekonomiska. Då en anställd är närvarande vid arbetet betalas lön 

ut till personen i fråga, men det finns indirekta kostnader som inte försvinner då den anställde 

är frånvarande. Detta är till exempel administration och arbetslokaler (Liukkonen, 1989). På 

karensdagen, som är den första dagen i sjukperioden betalas ingen ersättning, men därefter är 

arbetsgivaren skyldig att betala sjukersättning från dag två till dag 14 (Försäkringskassan). 
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Det tillkommer höga merkostnader vid frånvaro. Utöver sjukersättning skall arbetsgivaren 

finansiera ersättare, produktionen stagnerar, eventuella fel som inträffar måste rättas till vilket 

inte  bara kostar pengar utan också tid. Liukkonen (1989) visar i en figur (figur 1) en 

jämförelse mellan kostnader när den anställde är i tjänst, kvarvarande kostnader och 

merkostnader vid frånvaro. Figuren ger en överblick över vilka kostnader som försvinner och 

tillkommer då  en anställd är frånvarande. Det som kan mätas är kostnader när den anställde 

är i tjänst, det vill säga lön, semesterlön, arbetsgivaravgifter och kringkostnader så som 

lokahyra och administration. De kostnader som består när den anställde är frånvarande är 

semesterlön, arbetsgivaravgifter och kringkostnader. De tillkommande kostnaderna är 

sjuklönen (från och med andra sjukdagen). Efter det är det mycket viktigt att räkna med 

merkostnaderna i produktionen som då är bland annat tillrättaläggande av fel, sämre kvalitet, 

övertid, överanställning och kompetensbrist. Kostnader som oftast ej går att mäta och därför 

ofta förbises.  

Varje del av merkostnaderna utgör en förlust för organisationen. Effektiviteten minskar och 

därmed också produktionen på grund av att de som är i tjänst arbetar hårdare. Ett problem 

med att ta in ersättare på grund av korttidsfrånvaro kan vara att det tar ett par dagar att lära in 

och aklimatiseras med en  ny omgivning och därför kan detta ses som en onödig kostnad för 

organisationen. Produktionen blir därför lidande även på så sätt att det går långsammare för 

ersättare att producera en enhet och även att brist på erfarenhet kan leda till att maskiner och 

annan produktionsutrustning förstörs. Det frånvaron kostar speglas ibland på priset på varan 

eller tjänsten, speciellt om marknaden har låg konkurrens. Däremot om det är hög konkurrens 

kommer denna kostnad visa sig i företagets resultat. (Liukkonen, 1989) Enligt SCB kan 

tabellen ”Sjukfrånvarotimmar” i viss mån berätta om produktionsbortfallet på grund av 

sjukdom eftersom de timmar anställda är frånvarande betyder förlorad produktion.  

 



Sjuk eller bara frånvarande? 

Kandidatuppsats, Vt 08 

Josephine Eriksson & Ebba Hamilton 

 

23 

 

 

Fig 1. Vad kostar frånvaron?  
Visar en jämförelse mellan kostnader när den anställde är i tjänst, 

 kvarvarande kostnader och merkostnader vid sjukfrånvaro.  
Liukkonen (1989) s 16 
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2.2.2 Personlig påverkan 

Det är allmänt känt att en organisation drabbas av högre kostnader och stöter på problem då 

en anställd är frånvarande. Vänder man på det och ser utifrån den anställdes perspektiv och 

analyserar problemen som bildas som påverkar personen i fråga så finns det en rad negativa 

händelser som den anställde kan drabbas av på grund av frånvaron. Aronsson (2004) förklarar 

att återinskolning kan vara aktuell främst vid långtidssjukskrivningar då den anställde behöver 

skolas in för att åter komma upp i den produktivitet som andra anställda är i och den normala 

produktivitetsnivån. Detta påverkar den anställde negativt då den anställde kan komma att 

känna sig sämre i och med att det som förr gick att utföra utan problem nu behöver läras in 

igen. Samhörigheten och gemenskapen kan även ha fått sig en törn av frånvaron både vad 

gäller långtidsfrånvarande och korttidsfrånvarande. Vid längre frånvaro utvecklas människor 

och arbetsplatser förändras inte bara materiellt utan även kulturen. (Aronsson, 2004) 

Korttidsfrånvaron kan vara ett irritationsmoment då denna frånvaro ofta är ogiltig kan 

moralen hos den anställde vara låg vilket andra medarbetare kan anse vara dålig stil.  

Söderström (1983) beskriver att arbetet har en viktig del i en människas liv då den både ger 

personlig utveckling och är en stor social faktor. Även att ”arbetet svarar mot grundläggande 

mänskliga behov att utveckla och berika tillvaron” (s. 28) samt att ”arbetet utgör för många 

grunden för människovärdet för intresse och engagemang, kunskaper och erfarenheter, 

gemenskap, utveckling och framtid...” (s.28) Detta visar på att frånvaro påverkar människans 

utveckling och behov negativt. 

2.2.2.1 Karriärsmässig påverkan 

För en enskilt anställd finns det ofta möjligheter att ”klättra på stegen” inom företaget för att 

utvecklas karriärsmässigt. För en ofta frånvarande anställd kan den möjligheten försämras på 

grund av bristande förtroende i frågan om ansvar från arbetsgivaren. Då en anställd ofta är 

frånvarande kan det, som diskuterat i det tidigare avsnittet, bero på låg arbetsmoral. Vad som 
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egentligen är anledningen bakom frånvaron kan vara svårt att få fram och detta gör att 

arbetsgivaren måste dra sina egna slutsatser vilket kan orsaka missförstånd och till att 

relationen försämras. 

2.3 Kontrollera och förebygga 

Att förhindra frånvaro innan det har hänt samt att åtgärda efter det har hänt är områden som 

Armstrong (2006), Torrington (2005) och Taylor (2005) har väldigt liknande teorier om. Den 

som sammanfattar dessa bäst är Taylor (2005) som nämner tre olika sätt som man kan 

använda sig av för att minska frånvaron. Den första bygger på disiplinära åtgärder och hot om 

dessa (punitive approach), detta är även den mest vanliga metoden för att åtgärda och 

förhindra korttidsfrånvaro enligt de olika författarna. Motivationsteori har även en roll i 

arbetet att förhindra korttidsfrånvaro enligt Bakka et al. (1999). 

2.3.1 Disciplinära åtgärder 

Majoriteten av organisationer övervakar frånvaronivåerna centralt. Enligt Taylor (2005) 

intervjuas de anställda om deras frånvaro när de kommer tillbaka till arbetet. Sedan registreras 

detta i frånvaroregistret när ett specifikt antal sjukdagar har tagits ut av en anställd. Dessa 

antal specifika dagar bestäms i företagtes policy och när sista dagen är använd 

uppmärksammas detta och det är då den anställdes frånvaro ifrågasätts, därav namnet 

”trigger-point”. Detta tillvägagångsätt är oftast bemött positivt, meningen är att man redan i 

ett tidigt stadium ska kunna erbjuda hjälp till individer som kanske genomgår något av 

problemen diskuterade innan i sektionen om orsaker till frånvaro. Trigger points fungerar i 

alla fall även som ett medel för att visa den anställde att deras frånvaro har uppmärksammats 

och att icke genuin frånvaro ej accepteras. Taylor (2005) menar att detta sätt är grunden till ett 

disciplinärt förhållande till frånvaron som ofta används när frånvaron blir ihållande och 

vanligt förekommande detta är då främst relevant för korttidsfrånvaron.  
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Taylor (2005) pekar även på en variant till detta sätt, där man kräver att de anställda som varit 

frånvarande fyller i en ”sjukblankett”. Dessa innerhåller oftast samma slags frågor som är 

ställda vid en ”tillbaka till arbetet intervju” men har även officiell status och lagras i de 

anställdas personliga filer. Taylor (2005) menar att även här är meningen att visa den 

anställda att frånvaron har noterats och att frånvaro endast accepteras vid gilitga skäl. Dessa 

blanketter frågar vanligtvis efter rätt så detaljerad information och kräver att de anställda 

skriver under, intygar att informationen är sann.  

Några exempel som Taylor ger på frågor är :  

• Vilken dag blev du sjuk? 

• När och hur kontaktade du din chef/arbetsledare? 

• Vilken dag blev du frisk? 

• Var snäll och specifiera dina sjukdoms- symptom? 

• Var snäll och specifiera vad du gjorde för att bli frisk? 

Taylor fortsätter med fler disiplinära åtgärder som bygger på ett mer långvarigt resultat. Dessa 

involverar att man använder sig av närvarostatistik när man tar beslut om den anställdes 

framtida anställningar.  

Taylor menar att de vanligaste exemplen är: 

• I beslutet om man ska befodra någon 

• I löneförhandlingar, både löneförhöjning och minskning 

• I bonus utbetalningar 

• I nya projekt och eftertraktade jobb 
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Detta kan dock ge problem, enligt Taylor. Ett sådant system kan lätt bli ”orättvist” för vissa 

och det är viktigt att anställda som verkligen lider av någon sjukdom ej är inkluderade i 

systemet.  

Att använda sig av disiplinära åtgärder är effektivt ibland menar Taylor (2005), men det finns 

enligt honom även kritik. Det är bland annat argumenterat att detta sätt bara minskar 

frånvaron på kort sikt. Taylor (2005) nämner även att kritik är riktat mot cheferna som 

signalerar att göra frånvaron till ett problem. En undersökning har visat att korttidsfrånvaron 

inte gick ner utan att de anställda bara började producera sjukintyg för att garanetera att deras 

frånvaro klassades som giltig istället för ogiltig. 

2.3.2 Närvaroinitiativ 

Den andra av Taylors metoder är en kontroversiell metod till att reducera frånvaro. Meningen 

här är att man ska ta aktiva åtgärder för att belöna närvaro. Taylor (2005) menar dock att detta 

sätt är ofta inte en favorit hos chefer då de inte vill applicera denna metod för att det innebär 

att man belönar de anställda för att de gör sitt jobb. Vissa menar att detta system resulterar i 

att man betalar anställda dubbelt, andra menar att närvaro bonusar är orättvisa för att de 

straffar anställda som, om de är genuint frånvarande, går miste om något som de ej själva kan 

råda över. En tredje kritk riktar sig mot hur effektivt ”lockbetet” är i verkligeheten. Vissa 

metoder som kan användas för att belöna anställda som är närvarande varje dag under en 

specifik period kan vara: 

- Närvaro bonus  

- Lotterier 

- Högre lön 

- Gruppbaserade metoder 
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Porter et al. (2003) menar att undersökningar har visat att frånvaro och tillfredsställelse 

relaterar till varandra. När arbetsplatsen är trevlig och tillfreds så kommer individer till jobbet, 

när det inte är det kommer de ej. Porter et al. (2003) och Taylor (2005) resonerar bägge kring 

att knyta bonusutbetalningar och andra belöningar till närvaro i ett försök att minska frånvaro. 

Det är ett kostsamt sätt men ibland mindre kostsam än själva frånvaron. 

2.3.3 Preventiva metoder 

Den sista metoden som Taylor nämner är den där man tacklar korttidsfrånvaro problemen 

utifrån grunden av deras uppståndelse. Meningen är att identifiera vilka faktorer som 

motiverar anställda att inte jobba när de skulle kunna och strävan är att eliminera dessa. 

Taylor menar att det finns två typer av attityder, anställda som tar med sig attityderna till 

jobbet och de anställda som blir påverkade på jobbet av de andra i organisationskulturen. Ett 

sätt är att redan i anställningsstadiet gå igenom gammal frånvarostatistik för den anställde. 

Detta måste dock ske försiktigt då sådan information kan vara missledande. Det är viktigt att 

låta den intervjuade förklara varför den har varit frånvarande en längre tid. Personlighetstest 

kan också komma till användning för att ta bort de som verkar mer benägna att vara 

frånvarande än andra. Det är också möjligt att inkludera en attityd undersökning i 

anställningsstadiet som kan inkludera frågor såsom fördommar mot frånvaro från arbetet. 

I de fallen där attityder inte är problemet till frånvaron utan personliga omständigheter, kan 

olika preventativa metoder användas enligt Taylor (2005). Målet här är att ge praktisk hjälp så 

att de anställda lättare kan komma till arbetet. Anställda kan till exempel jobba hemifrån då 

och då, eller arbeta flextid vilket ger dem möjligeheten att pussla ihop jobb och familjeansvar 

lättare. Större organisationer kanske till och med har system som tillåter anställda att ta 

obetald semester utöver sin årliga semester. Att erbjuda flextid underlättar även för de 

anställda som bor långt ifrån arbetet. Dessa alternativ är ej särskilt kostsamma för företaget, 
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men andra sätt att förebygga korttidsfrånvaro och korttidssjukfrånvaro som skulle innebära 

kostnader är till exempel barnpassning på arbetsplatsen.  

Både Taylor (2005) och Armstrong (2006) nämner andra alternativ som inte bara reducerar 

frånvaron utan även ökar de anställdas förtroende, hängivenhet och moral till exempel: 

- Arbetsrotation 

- Team work 

- Anställdas delaktighet  

- Bättre arbetmiljö 

- Bättre kommunikation 

- Förbättrade utvecklings möjligheter 

- Regelbunden träning för chefer och grupp ledare  

2.3.4 Motivationsteori 

Motivation är enligt Kressler (2003) inte bara stadiet när alla känner sig taggade till hög eller 

den högsta nivån av sin prestanda. En individ kan både vara motiverad till att antingen göra 

något eller att inte göra något, att sträva för något eller undvika något, med andra ord, allt vi 

gör eller inte gör har sitt eget motiv. Kressler menar att en människa är motiverad vare sig den 

bestämmer sig för att göra något eller att väljer att låta bli. Han ser inte frustration som 

antitesen till motivation utan som en negativ del av motivationen. Nyckelorden för frustration 

ser han som låt det va, det spelar ingen roll, gör dig inte besväret osv. Han ser frustration 

alltså som en form av motivation men på den sidan av motivation som ger oagerande, 

undvikande och vägran. 



Sjuk eller bara frånvarande? 

Kandidatuppsats, Vt 08 

Josephine Eriksson & Ebba Hamilton 

 

30 

 

2.3.4.1 Hackman och Oldham 

Bakka et al. (1999) beskriver 5 egenskaper som utgör föruttsättningen för arbetsmotivation 

som är Hackman och Oldham modellen:  

1. Arbetsuppgiftens krav på olika färdigheter. Den utsträckning i vilken arbetsuppgiften 

tar i anspråk olika färdigheter. 

2. Arbetsuppgiftens identitet. Den utsträckning i vilken individen fullgör ett färdigt 

arbete i motsats till enbart endel därav. Kunskap om arbetsinsatsens roll i helhet. 

3. Arbetsuppgiftens betydelse. För andra människor inom och utanför den egna 

organisationen. Att de anställda vet att deras arbetsinsats är meningsfull 

(arbetskamrater, kunder, allmänheten och så vidare) 

4. Befattningens autonomi. Graden av frihet i arbetet och hur stor självständghet de 

anställda har när det gäller att planera arbetet och att välja arbetsmetoder.  

5. Feedback i arbetet. Den utsträckning i vilken individer får får klara och direkta besked 

om utfallet av sina arbetsinsatser samt erkännande för utfört arbete. 

Ju högre individens utvecklingsbehov är, desto viktigare är de fem egenskaperna i arbetet. Om 

arbetet i hög utsträckning utformas i enlighet med dessa egenskaper, skapas goda 

förutsättningar för att individen upplever meningsfullhet och ansvar i arbetet. Detta leder i sin 

tur till stor motivation och engagemang, högre produktivitet, låg frånvaro och liten 

personalomsättning (Bakka et al. 1999). 

2.3.4.2 Maslow 

I Morgan (1997) nämns Maslows ”Hierarchy of Needs” (behovstrappan), som är en av de 

första motivationsteorierna och som också kan appliceras på arbetsmotivation. Han 

identifierade fem kategorier av människans behov. Varje del av dessa behoven placerade han 

sen i en pyramid eller hirarki, de högre behoven kan bara nås om de lägre har blivit uppnådda. 
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Maslow menar att de behoven som inte är helt uppfyllda har en motiverande effekt och leder 

till ett visst beteende samt agerande som i sin tur ger uppnåendet av behovet. Detta fungerar 

endast om de lägsta nivårerna har blivit uppnådda och Maslow menar att den högsta 

kategorien har inget slut. Applicerad för hur en organisation kan tillfredställa behoven så 

utformar Morgan (1997) den såhär: 

Nivå 5: Självförverkligande 

- Uppmuntran av ett totalt engagemang från den anställde.  

- Arbetet är en viktig uttrycksfull aspekt av den anställdes liv.   

Nivå 4: Ego 

- Skapandet av arbeten med vidd för att kunna åstakomma något, självbestämmanderätt, 

ansvar och personlig kontroll. 

- Arbetsintensifierad personlig identitet 

- Feedback och erkännande för bra utförande  

Nivå 3: Samhörighet 

- Arbetsorganisation som tillåter interaktion med kollegor. 

- Sällskapsrum och sportanläggningar 

- Kontors och fabriks fester samt resor 

Nivå 2: Säkerhet  

- Pension och vård 

- Anställning 

- Betoning på karriärs vägar inom organisationen 

Nivå 1: Fysiska behov 
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- Fast lön och avlöning 

- Säkra och trevliga arbetsförhållanden 

5.SJÄLV-FÖRV- 

ERKLIGANDE 

4. EGO

3.SAMHÖRIGHET 

2. SÄKERHET 

1. FYSISKA BEHOV 
 

Maslows behovstrappa 

2.3.4.3 Herzberg 

Enligt Luthans (2002) så förlängde Herzberg Maslows arbete och utvecklade en specifik teori 

om arbetsmoral. Han genomförde en bred motivations studie på ungefär 200 ingenjörer och 

revisorer som var anställda av företag i och omkring Pittsburgh. Dessa respondenter var i 

huvudsak tillfrågade två frågor: (1) När kände du dig särskilt bra över ditt arbete- vad fick dig 

att gå igång? (2) När kände du dig väldigt missnöjd över ditt jobb- vad gjorde dig nedstämd?  

Svaren från denna metod var intressanta enligt Luthans (2002) och var ganska jämna. De 

rapporterade känslorna som var positiva var generellt associerade med arbetserfarenhet och 

arbetsinnehåll medans de negativa rapporterade känslorna var generellt mer associerade med 

omgivningen eller aspekter av jobbet- jobbsammanhanget.  

Herzberg  drog slutsatsen att de anställda som alltså var nöjda kan ett samband med 

arbetsinnehållet ses och de anställda som var missnöjda har ett samband med 
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arbetssammanhanget. Han benämde de första till ”motivators” och de andra till ”hygiene 

factors” och dessa har blivit kända som Herzbergs ”two-factor theory of motivation”. 

Hygien Fakotorer Motivatorer 

Company  policy and 

administration 

Achievement 

Supervision, technical Recognition 

Salary Work itself 

Interpersonal relations, supervisor Responsibility 

Working conditions Advancement 

     (Luthans 2002) 

                 Maslow’s Hierarchy of Needs         Herzberg’s two factors  

                                                                               

                                                                                MOTIVATORS 

 

                                                                           HYGIENE FACTORS 

       

Self-Actualization 

Esteem, self+others 

Love 

Safety 

(Luthans 2002) 
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2.3.4.4 McGregor 

Morgan (1997) nämner även Douglas McGregor modellen som går djupare in på 

arbetsmotivation än vad Maslow gör. Han fokuserar på anställdas beteendet inom en 

organistation eller ett företag. Genom detta har han format sin ”Theory X” och ”Theory Y”.  

Enligt Theory X så är arbete obehagligt för människan i den moderna världen. Människor 

känner sig motvilliga att arbeta och försöker undvika det när det går. Det är därför viktigt att 

ligga på anställda, sätta dem under press och hota med straff. Endast på detta sätt kan 

affärsmålen nås. Människor försöker inte bara normalt undvika arbete utan de föredrar också 

att bli ledda då de därigenom kan undvika ansvar. 

Theory Y är kontrasten till detta. Arbete är en fysisk och mental aktivitet. Det är något helt 

normalt, naturligt och önskvärt för männsikan. Att då bli tvingad att arbeta är inte bara 

onödigt utan skadligt för att uppnå affärsmålen. Slutligen är det viktigt att arbetet kan ge 

utmaningar och ger tillfredsställelse när det är utfört.  

McGregor visar två olika synsätt som han anser ligger till grund för två olika typer av 

ledarskaps beteende, arbetsrelationer och de anställdas motivation. Han menar att en X chef 

och en X anställd fullbordar varandra. Förväntningarna av både chef och anställd styr hur 

uppgiften och arbetet blir strukturerat och hur målen nås. Meningen med hans teori är att lika 

chefer och anställda kan uppnå mål medans olika skapar katastrofala effekter på motivationen 

och samarbetet.  

2.3.4.5 Vroom    

Kressler (2003) visar hur Victor H. Vroom tog fram sin VIE teori (Valence-Instrumentality-

Expectancy) om arbetsmotivation. Vroom tror att individer väljer från olika ageranden 

beroende på vilka som har störst chans att ge framgång. Detta ger att människor strävar efter 

det agerande som stämmer överrens med deras egna ideer om det praktiska utförandet, 
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använbarheten och chansen att uppnå det önsvärda resultatet. Detta formar stommen till 

Vrooms tre delar: 

• Valence betyder värde. Detta utmärker hur åtråvärt det slutliga resultatet av ett 

agerande eller en aktivitet är.  

• Instrumentality betyder assistans eller samarbete.Detta förklarar verkningsgraden 

eller effekten av det valda agerandet eller aktiviteten, mätt mot slutresultatet.  

• Expectancy betyder förväntningar, tanken, hoppet. Det visar hur hög chansen är att 

det valda agerandet eller aktiviteten kommer att ha på det förväntade resultatet. 

Valence:  Ett viktigt personligt mål 

Instrumentality: En milstolpe på vägen mot att uppnå detta mål 

Expectancy:  Möjligheten att denna milstolpe kan bli uppnådd 

Positiv V,I och E POSITIV MOTIVATION 

VIE teorin 

Enligt Kressler (2003) håller alla individer nyckeln till deras egna önskemål, motiv och 

motivation. Därför är det meningslöst att säga att enligt teorin ska du nu vara motiverad. Han 

menar ändå att motivation kräver åtminstone: 

- Nödvändighet och behov (vad måste göras, vilket ska göras)  

- Involverande i agerande och resultat 

- Löfte om belöning och erkännande 

- Utmanande arbetsinnehåll och krav 
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Kressler (2003) anser dock inte att det bara är upp till individen att motivera sig utan också att 

ledarskapet påverkar motivationen. Till en viss del är det även förbundet med kultur och tid. 

Han tycker att motivation är väldigt personligt och menar att olika personer reagerar på olika 

sätt av motivations faktorer samt olika miljöfaktorer. Vissa tenderar att känna frustration, 

vägran och är undvikande medans andra blir väldigt motiverade när de konfronteras med en 

särskild utmaning. Kressler (2003) kallar detta för ”frustrations tröskeln” vilken kan variera 

drastiskt från person till person.  

2.4 Grupper och team 

Furnham (1997) förklarar att arbetare är oberoende, beroende och beroende av varandra i 

olika arbetssituationer och anställningar. Inte bara arbete i grupper betyder att de anställda är 

beroende av varandra utan även då arbetsuppgiften är tillexempel att montera ihop en bil på 

ett löpande band. Grupper bildas av olika anledningar både omedvetet och medvetet av 

arbetsledaren. De vanligaste orsakerna till att människor över lag bildar grupper är enligt 

Furnham (1997)  säkerhet, skydd mot gemensamma fiender; gemensamma fördelar, så som 

strävan mot gemensamma mål; sociala behov, stimulans av behovet att vara med andra; 

självkänsla, det vill säga känna att man är stolt över att prestationen är genomförd och att man 

kan identifiera sig med andra från gruppen och den sista anledningen är de gemensamma 

intressena så som hobbies. Vare sig grupperna bildas avsiktligt eller inte påverkar de hur 

människor arbetar tillsammans som även påverkar de hur de arbetar och kvaliteten av 

resultatet.  

Beroende på arbetet finns det olika typer av grupper. Furnham (1997) ger förslag på olika 

typer av grupper beroende på arbetsuppgiften och typen av arbete: 
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• Active/involvement: Denna grupp innefattar bland andra olika paneler och kvalitets 

cirklar eftersom dessa har en kort livslängd och är ofta beslutsfattande, ger förslag 

eller rekomendationer. 

• Production/service: Till denna grupp tillhör arbetare runt ett löpande band och 

flygplanspersonal. Dessa måste kunna arbeta mot kunder och leverantörer.  

• Project/development: Forskning, planering och utveckling är sådana grupper i denna 

kategori. Ofta är det experter som finns i dessa grupper och de arbetar ofta mot andra 

delar av organisationen. Även denna grupp ger rekomendationer, presentationer och 

planer.    

• Active/negotiation: Grupper som artister, kirurger och piloter tillhör denna typ. De är 

experter som är mycket synkroniserade med resterande delar av organisationen. 

Då man bildar arbetsgrupper är det en medveten sammansättning av anställda som bestämts 

av beslutsfattare till att uppfylla ett visst mål och har en specifik arbetsuppgift. Rollerna är 

ofta redan fastställda inom gruppen, det gäller då att hitta personer som passar in i dessa 

roller. Furnham (1997) förklarar att eftersom grupperna har specifika mål att sträva efter så 

kan beteendet inom gruppen vara framtvingat. Han diskuterar vidare att informella grupper 

och formella grupper påverkar varandra. De informella grupperna formas delvis genom de 

formella då relationer skapas inom dessa. Då inte alla behov tillfredsställs i de formella 

grupperna är de informella viktiga då de inte är styrda och ett speciellt beteende inte är väntat. 

2.4.1 Gruppstorlek 

Beroende på gruppstorleken är ett arbete olika svårt att utföra. En grupp defineras som att 

vara fler än två personer som kommunicerar regelbundet, delar mål och samarbetar och bildar 

band mellan dem. En grupp är vanligtvis mellan tre och tolv personer. (Furnham, 1997) Han 
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menar också att storleken på gruppen påverkar effektiviteten men också att storleken på 

gruppen beror på uppgiften som ska utföras. Sammanhållningen spelar också roll för 

effektiviteten och produktiviteten. En grupps sammanhållning beror enligt Furnham (1997) 

för det första på hur väl gruppmedlemmarna kan hålla kontakten, det vill säga till exempel om 

de arbetar på olika våningar och distansen mellan dem. För det andra påverkas 

sammanhållningen av inter-beroende mellan individerna i gruppen, ”vi-känsla” är viktig att 

skapa. Det diskuteras även att desto mer homogena individerna i gruppen är det vill säga delar 

värderingar och så vidare, desto bättre sammanhållning får gruppen. En tredje faktor som 

spelar roll är vänlighet. De grupper som har den bättre sammanhållnigen är de grupper som är 

mest produktiva. 

2.4.2 Karaktärsolikheter inom gruppen 

En blandning av olika kulturer, kön, erfarenhet är svårare att leda än grupper där individerna 

kommer från samma kultur och är mer lika. För att det grupperna skall fungera effektivt 

menar Furnham (1997) att grupperna måste använda deras olikheter för att lösa problemet 

eller utföra arbetsuppgiften, komma överens trots skillnader i åsikter och hitta en balans 

mellan behov.  

Naturligtvis finns det både för och nackdelar med att ha ”multikulturella grupper”. Bland 

fördelarna finns bland annat att gruppen har en tendens till att lösa problem på nya sätt, den är 

mer öppen för idéer, flexibiliteten ökar liksom kreativiteten. Ur ett företagsperspektiv är det 

en fördel att ha anställda som har arbetat tillsammans med andra kulturer eftersom det ökar 

förståelse och effektivitet då man arbetar med till exempel kunder i ett annat land.  

Nackdelarna med att forma multikulturella grupper är till exempel förvirring då det kan vara 

svårt att kommunicera (om medlemmarna talar olika språk). Människor som har olika 

värderingar och tro har olika sätt att tänka och därför kan det vara problematiskt att lösa ett 

problem och med att fatta ett beslut.  
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Furnham (1997) diskuterar det faktum att det finns många studier där personlighet, 

samarbetsförmåga och attityder inom grupperna har studerats men få studier där man faktiskt 

granskar hur individer beter sig i grupper. Han relaterar till Belbins ”Team-Role Self-

Perception Inventory” och menar på att denna ofta används då ledningsgrupper skall formas. 

12 Manage.com visar de åtta typerna som finns inom en grupp, enligt Belbin. Dessa är 

utföraren, implementeraren, avslutaren/slutföraren, ordföranden/koordinatorn, lagspelaren, 

resursutredarren, anläggaren, övervakaren/utvärderaren och specialisten. Denna modell 

används för att kontrollera att varje del täcks av en individ i gruppen. I de fall man  hittar en 

balans mellan dessa kan gruppen arbeta mer självständigt utan att någon från ledningen 

behöver styra. En annan fördel är att motivationen ökar då en individ får arbeta i den roll 

denne trivs bäst med. Den största nackdelen med denna modell är att den inte tar hänsyn till 

personligheterna inom gruppen. Att inta en roll är inte lika med personligheten vilket kan 

hämma individerna i deras kreativitet. Även behövs det tas hänsyn till att personer fungerar 

olika väl med varandra. Bara för att dessa åtta finns inom företaget betyder inte det att de 

kommer fungera med varandra vilket är viktigt att bära i tanke.  

2.4.3 Fördelar och nackdelar med att arbeta i grupper 

Fördelarna och nackdelarna med att arbeta i grupper går hand i hand. Som Furnham (1997) 

menar då han säger att vissa människor presterar bäst då de arbetar med andra, medans vissa 

människor inte alls kan prestera då denne är omgiven av andra. Då människor presterar väl 

omgiven av människor vare sig de är åskådare eller deltagare kallar Furnham (1997) ”social 

facilitation” (s.461) (socialt underlättande). ”Social inhibition” (s.461) (social hämning) är 

benämningen då en individ är presterar sämre i närvaro av andra människor. 

Det är viktigt att ta hänsyn till vilken arbetsuppgift som skall utföras då man bildar grupper. 

Risken är att uppgiften blir utförd mindre effektivt än om den hade utförts av en enda individ. 

Furnham (1997) diskuterar två exempel på detta. Det ena är en studie som visade att då en 



Sjuk eller bara frånvarande? 

Kandidatuppsats, Vt 08 

Josephine Eriksson & Ebba Hamilton 

 

40 

 

person drog i ett rep så drog denne 63 kg medans om flera drog tillsammans som i en grupp, 

drog de enbart 53 kg var. Detta kan förklaras med att vissa inte känner att de tillför något till 

gruppen och ger då inte allt eftersom deras insats inte uppmärksammas. Detta kan man 

kringgå genom att följa nedanstående steg enligt Furnham (1997, s.463): 

• Gör arbetaren identiferbar, det vill säga visa att arbetarens prestation är 

uppmärksammad. 

• Gör arbetet mer involverande, det vill säga få arbetarna att vara involverade. 

• Belöna gruppmedlemmarnas prestationer för gruppen, inte bara vad individen gör för 

individen 

• Hota med bestraffning. De som tror att de kommer bli bestraffade om inte mål uppnås 

kommer arbeta mer effektivt för att nå de målen som är uppsatta.  

En ekvation går att utläsa för att mäta fördelarna med grupper (Furnham, 1997, s. 463): 

“Group outcome = group potential (ability X motivation) – process losses + process gains” 

“Process gains” innefattar socialt underlättande, ökad kunskap, förmåga och ansträngning, 

skillnad på synsätt inom gruppen, grupptryck till att uppfylla normer. Dessa kan även ses som 

”process losses” i formen som social hämning, brist i att ta vara på kunskapen som finns inom 

gruppen, skillnader i åsikter och synsätt kan skapa konflikter och grupp-tänkande då 

grupptrycket kan leda till att individen ändrar sina värderingar och åsikter för att passa in i 

gruppen.  

 2.5 Organisations psykologi 

Organisations psykologi innefattar hur en individ rekryteras, blir vald och socialiserad in i 

organisationen; hur de belönas och motiveras; hur organisationer struktureras formellt och 
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informellt till grupper, sektorer och team samt hur ledare integreras och beter sig (Furnham, 

1997). Han definerar organisations psykologi även som studien om individens beteende i 

organisationen både i små och stora grupper och även i hela organisationen eftersom alla 

gruppstorlekar har en påverkan på individens beteende. Det är omdiskuterat hur man ska 

kunna visa vilka delar som påverkar organisationens beteende och hur dessa delar påverkar 

varandra, hänger ihop samt formar beteendet. En teori av Furnham (1997) är att psykologi 

som beteendevetenskap kan bidra till bland annat motivation, personlighet, 

arbetstillfredsställelse och stress. Detta är en del i ledet att studera ogranisationens beteende. 

Personpsykologi undersöker vikten av skillnader på anställda när man allokerar och anställer, 

utvärderar arbetsprestationen och tränar nyanställda liksom äldre bidrar till att förbättra olika 

områden av deras uppträdande.  

Organisationskulturen är så stark ibland att den formar individens personlighet utifrån just de 

värderingar och normer som existerar i en organisation. Den förklaras av Furnham (1997) 

bero på ”en sammansättning av delade värderingar, principer, attityder och tro om vad som 

är viktigt och hur världen fungerar”(s 7).  
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Furnham (1997) menar vidare att det finns ett samband mellan personlighet och 

arbetsförmåga. Han skriver att personlighetstester ofta visar hur väl en person kommer att 

arbeta. Furnaham (1997) beskriver att han i tidigare verk kommit fram till en modell som 

undersöker några samband mellan personlighetsvariabler och arbetsbeteende. Detta illustreras 

i figur 1. Han menar att personlighetskaraktären hänger ihop med yrkesvariabler så som 

attityder till arbetet, tankar om arbetet och uppföranden på arbetsplatsen men att det finns 

många andra variabler som påverkar detta samband.  

Organisational behaviour 

Organisational constraints 
• Structure 
• Selection procedure 
• Approval procedure 
 

Personality characteristics 
• ”Biological” traits 
• Cognitive dimensions 
• Decision andthinking styles 
• Coping patters 

Occupational variables 
• Attitudes to work 
• Beliefs about work 
• Behaviours at work 
• Psychological measures 

Psychological processes 
• Mechanisms 

3 

 

1 

 

2 

• Phenomena 

Occupational/industrial psychology

Fig, 2. Samband mellan 
personlighetsvariabler och 
arbetsbeteende  
Furnham (1997) s.143 
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Organisationer har både formella och informella procedurer som visar hur kommunikation 

inom den fungerar. Det kan handla om organisationscheman som visar vem som rapporterar 

till vem samt hur organisationen formellt är uppbyggd. Furnham (1997) diskuterar att 

organisationerna snabbt utvecklar normer som kan påverka den anställdes arbetsbeteende som 

kan leda till att personligheten påverkas.  

Förmåga, demografiska faktorer, intelligens, motivation och personlighet påverkar hur en 

anställd beter sig på arbetet. Dessa variabler gör att en anställd arbetar på oilka sätt. Detta 

förklaras i en modell (figur 2) och visar att vissa delar påverkar varandra och påverkar både 

enskilt och tillsammans. 

 
Fig 3. The Psychology of Behaviour at Work,  
Visar vilka faktorer som kan användas för att  

förutspå beteendet hos en individ på arbetet 
 Furnham (1997), s 145 
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Furnham (1997) diskuterar 6 sätt att undersöka en individs beteenden på arbetet. Den första är 

den klassiska personlighetsteorin. Denna utgår från att se ett beteende till exempel 

extroversion som sedan mäts mot skilda arbetsrelaterade beteenden. Man ser alltså 

personligheten som en oberoende variabel och mäter den mot tidigare fastställda 

arbetsrelaterade beteenden. Klassisk yrkes psykologi/organisations beteende är det andra 

sättet att undersöka en individs beteende på arbetet och innebär, till skillnad från den första, 

att man utgår från ett arbetsrelaterat beteende. Detta kan vara hos den enskilde till exempel 

frånvaro eller produktivitet, på gruppnivå lönsamhet samt lönsamhet på organisations nivå 

och undersöker personlighets korrelationer. Han diskuterar det faktum att forskare inom detta 

område ofta koncentrerar sig på att undersöka de korrelationer som hjälper personalansvariga 

att rekrytera, välja och träna anställda.  

Det tredje sättet är att förutse ett arbetsrelaterat beteende så som säljintäkter. Vidare är 

konceptet av vad som är passande och vad som är opassande på arbetet en metod. Detta 

betyder helt enkelt att man undersöker om peronligheten passar ihop eller inte med ett visst 

arbete. Beroende på personligheten passar individen olika bra ihop med specifika 

arbetsuppgifter och åtaganden. Femte teorin är ”longitudiska” studier av människor i arbetet. 

Det vill säga undersökning av hur variabler såsom personlighet, psykografiska liksom 

demografiska faktorer förändras med tiden i förhållande till varandra under olika perioder. 

Sjätte och sista teorin Furnham (1997) diskuterar är den biografiska eller tidigare benämnda 

undersökningen. Här tittar man på individens liv ur olika synvinklar till exempel individen 

enskilt eller i grupp. 

Alla dessa teorier har nackdelar enligt Furnham (1997). Till exempel så menar han att det 

fjärde konceptet har grund i att  försöka finna hur man skall motivera och tillfredsställa på 

arbetet, dock är detta område förbisett i teorin, vilket försvårar att applicera denna teori i 

praktiken. Andra teorier är för  kostsamma och tidskrävande enligt Furnham (1997) och med 

den femte metoden utför man en studie på information som kanske inte är 100% sann på 
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grund av att det finns begränsat antal variabler att undersöka. Andra nackdelar med teorierna 

kan vara som i den sjätte teorins fall att oftast endast framgångrika personer undersöks vilket 

gör att den information som samlats in inte är representatabel. 

Att testa personligheter på individer för att se hur de kommer att bete sig eller vilket beteende 

de kommer ha på arbetet har vissa fördelar. Furnham (1997) menar bland annat att individer 

kan bli jämförda med varandra i och med att tester ger numerisk information. Då man sparar 

informationen är det lätt att gå tillbaka för att se hur den anställde utvecklats. Dessa tester kan 

ge mer djupgående svar om personlighetskaraktären och kan till exempel förhindra korruption 

då den som visar sig ha en ”farlig” profil som han kallar det, inte kommer väljas eller 

behållas. Han belyser dock att det finns en rad negativa aspekter med personlighetstester 

också. Dessa är bland annat att individen kan ge falska och oärliga svar för att sätta sig själv i 

bra dager, vissa personer har inte  förmågan att besvara dessa frågor korrekt utifrån dem 

själva samt att dessa test kan bli officiella vilket leder till att individer läser in sig på svar. De 

två största nackdelarna är för det första att dessa tester faktiskt inte mäter det som de vill mäta 

vilket leder till att det inte går att förutse beteende över tiden och för det andra mäter de inte 

de vitala dimensionerna av beteende så som pålitlighet och benägenheten att vara frånvarande.  

Furnham (1997) diskuterar att människor med konservativa värderingar och arbetsetik ofta 

riktar in sig på konkurrens hellre än samarbete och detta måste då organisationen se till att 

arbeta med om fallet är sådant att man föredrar samarbete och enighet.  

Människan och miljön står bägge inför en process att anpassa sig efter varandra. Söderström 

(1987) menar att individer utvecklas och förändras och att miljön (arbetet) förändras med 

tiden. Han diskuterar att vi gått från ett stadium där människan anpassades till arbetet (1920 

och 1930-talet) till att”anpassa arbetet till människans funktionssätt”(s. 34). Människor har 

olika beteenden därav också olika sätt att anspassa sig. Olika urval som kan göras är individer 

för miljön, miljö för individ, behandling av människan (då man formar individen) och 

behandling av miljön (tekniken anpassas till de resurser människan besitter). Miljön kan dock 



Sjuk eller bara frånvarande? 

Kandidatuppsats, Vt 08 

Josephine Eriksson & Ebba Hamilton 

 

46 

 

framkalla vissa beteenden, utesluta vissa eller tillåta men inte kräva. Vidare diskuterar 

Söderström (1987) att yttre tecken på dålig anpassning mellan individ och arbete är till 

exempel då uppsatta mål inte nås, frånvaro ökar, hög personalomsättning, allmän dålig trivsel 

på arbetet vilket leder till utslagning. Den psykosociala arbetsmiljön är viktig i detta 

sammanghang då bland annat relationen organisation, arbetsutformning och kommunikation 

ingår. Dessa påverkar alla individer vilket formar deras beteende. Beteende härrör ifrån alla 

faktorer som berör individen och därför är det viktigt för organisationen att ha i åtanke och 

undersöka hur olika individer går ihop med olika miljöer. 
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3. UNDERSÖKNINGSMODELL 

I detta avsnitt presenteras den undersökningsmodell författarna kommit fram till genom 

teorin. Utifrån denna kommer frågor till respondenterna formas och denna modell 

återkommer i avsnittet ”Resultat” då teorin har ställs mot empirin och ett resultat kan 

utläsas. 

 
Individ 

Situation 

Beteende 

 

 

En individ, beroende på ålder, kön, livsstil, värderingar etc, uppfattar situationer olika och 

detta leder då till att beteendet, resultatet av situationen, även den skiljer sig mellan alla 

individer. Det betyder att beteendet inte går att förutspå. Individen kan antingen bilda sin egen 

uppfattning om saker och ting och direkt forma ett beteende, eller så kan en situation forma 

detta beteende. Ofta är det en situation som gör att en idivid får en viss uppfattning om 

någonting, dock kan som redan skrivet en individ bilda sin egen uppfattning. Detta kan vara 

baserad på värderingar och kultur.  

• 

• 

Ålder 

Kön 

• Kultur 

• Frånvarande  

• Närvarande 

• Minskad frånvaro 
Värderingar•

• Livssituation 

• Trivsel 

• Familjeförhållanden 

etc... 
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Individ 

Kön, ålder, kultur och värderingar är några faktorer som bidrar till att en individ formar ett 

visst beteende, ibland med hjälp av en situation och ibland utan. Vissa av dessa faktorer är 

sådant som en individ inte kan styra själv eller bestämma medan andra går att förändra. Det de 

alla har gemensamt är att de formar grunden för personligheten. Det är den som sedan 

påverkar hur en individ uppfattar en viss situation.  

Situation 

Situation innefattar bland annat den rådande situationen på arbetsplatsen och vad 

organisationer gör för att skapa trivsel men också familjeförhållanden och livssituation. Det 

kan till exempel handla om olika former av motivation eller om närvaroinitiativ. De 

situationer som uppstår, antingen positiva eller negativa gör att individen blir nöjd eller 

mindre nöjd med situationen. Beteendet som kommer utav den situationen kan ha olika 

karaktär. Det kan i detta sammanhang handla om frånvaro, minskad frånvaro eller kanske 

närvaro. Det kan även vara ökad trivsel vilket är motivation som gör att produktiviteten ökar.  

Beteende 

De tre beteenden relevanta för denna uppsats är korttidsfrånvaro, minskad korttidsfrånvaro 

eller närvaro. För organisationer skulle det optimala vara att kunna förutspå ett beteende 

utifrån alla de faktorer som spelar in och skapar just ett beteende. Att försöka forma individen 

och dess personlighet så att beteendet skall vara förutsägbart skulle vara en lösning på 

korttidsfrånvaroproblemet hos vissa företag. Att genom det arbeta med motivation och skapa 

sådana situationer där resultatet (beteendet) blir minskad frånvaro. 
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4. METOD 

I detta avsnitt diskuteras hur författarna har gått tillväga för att upfylla uppsatsens syfte. En 

redogörelse för val av metod, genomförelse av densamma och även hur data samlats in och 

bearbetats redovisas de närmastföljande sidorna.  

4.1 Forskningsansats 

Valet av forskningsansats stod mellan så kallad deduktiv och induktiv ansats. Deduktiv ansats 

innebär att empirin ställs mot utvalda relevanta teorier. Ejvegård (2003) menar att deduktion 

är en slutledning där slutsatsen följer med nödvändigheter ur gjorda förutsättningar. Induktiv 

ansats däremot beskrivs som att inte ha några förväntnigar alls utan forskaren börjar med att 

samla in data och sedan systematisera insamlad data (Jacobsen, 2002). Metoden vald till 

denna uppsats blev den deduktiva ansatsen då författarna anser att det är intressant att ställa 

empirin mot valda teorier. Jacobsen (2002) förklarar deduktiv datainsamling att gå från teori 

till empiri. Därför har en jämförelse gjorts mellan de, enligt författarna, bästa teorirerna inom 

ämnet med hur de valda svenska organisationerna faktiskt hanterar korttidsfrånvaro 

problematiken. Ur det insamlade materialet kommer därefter analyser att göras och slutsatser 

dras. 

4.2 Kvalitativ kontra kvantitativ forskningsansats 

Ett andra val som författarna ställdes inför var frågan om kvalitativ kontra kvantitativ 

insamling av data och analys av denna. Enligt Jacobsen (2002) är kvantitativ insamling siffror 

som sedan behandlas med statistiska metoder och kvalitativ insamling ord som ska tydas. 

Kvalitativ metod bygger på insamling av mjukdata (så som intervjuer som tillåter att samla 

fakta på djupet) och kvantitativ metod innebär bland annat att samla data genom enkäter och 

frågeformulär som presenteras i siffror. Författarna beslutade därför att den kvalitativa 

metoden av datainsamling var den bästa för denna uppsats. Detta eftersom uppsatsens syftet 
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bäst kan uppnås genom att gå djupare i ämnet än vad som tillåts genom den kvantitativa 

metoden. Den kvalitativa metoden är även mer flexibel och eftersom författarna på förhand 

vet att det förmodligen behöver ställas följdfrågor finns det inget annat alternativ än den 

kvalitativa. Ytterligare en anledning till att kvalitativ datainsamling är mer lämplig än 

kvantitativ i detta fall är att det som författarna vill undersöka/syftet med uppsatsen, att 

undersöka hur företag hanterar personalens korttidsfrånvaro, inte kan mätas i siffror. Då valet 

av metod står klart kommer arbetet mot att tillsist tolka resultatet av den kvalitativa datan 

fortsätta. Jacobsen (2002) föreslår fem faser efter valet av metod som redovisas nedan.  

 

Dessa faser kommer författarna att följa i största möjliga mån för att samla in den kvalitativa 

datan på  bästa sätt.  

 

Författarna har inlett med att studera litteratur för att bli införstådda i ämnet innan insamling 

av data skedde. Lämpliga teorier och lämplig data blev funna genom att studera ett flertal 

böcker, artiklar och även besök på diverse statistiska internetsidor. Detta har medfört en 

varitation av lika och olika teorier vilket även har lett till att en rad teorier valts ut. De 

slutgiltiga frågeställningarna fann författarna genom studerandet av litteratur.  
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4.3 Undersökningsansats 

Beroende på syftets komplexitet användes olika undersökningsansatser. Antingen kan man gå 

in på djupet (intensiv) eller så kan man gå på bredden (extensiv) i ett ämne. Fallstudien är en 

variant av intensiv ansats som förklaras av Jacobsen (2002) vara lämplig då man vill få 

djupare förståelse av en viss företeelse. Denna uppsats har som syfte att studera och analysera 

vilka förebyggande åtgärder som görs mot frånvaro på arbetsplatser (på de tre för denna 

uppsats relevanta organisationerna) och även åtgärder då frånvaron existerar. Därför anser 

författarna att en fallstudie är passande att använda till denna uppsats.  

Hade istället en extensiv ansats valts hade inte syftet varit nåbart eftersom fler enheter då 

måste undersökas (Jacobsen, 2002). Syftet med uppsatsen är inte att undersöka ett fenomens 

omfattning eller generalisera resultat, utan endast visa resultaten från de utvalda företagen.  

4.4 Urval 

De företag som valdes ut för denna uppsats var tre svenska organisationer. Storleken på dem 

har inte ansetts ha betydelse, dock är det viktigt att det är så stora organisationer att de har en 

personalchef, HR avdelning eller liknande. Detta eftersom författarna vill undersöka 

organisationernas frånvaro och behöver därför komma i kontakt med en respondent som är 

antingen ansvarig eller insatt i området. 

Författarna valde ut fallföretagen själva i förhoppning om att de valda var villiga att 

samarbeta. Det skedde alltså ett subjektivt urval av fallföretag eftersom det för denna uppsats 

är viktigt att det finns, som redan skrivet, en insatt eller ansvarig person på detta området. 

Författarna är medvetna om att HR avdelnigar är vanligast på stora företag (fler än 200 

anställda) men förekommer även i mindre företag och har därför sökt kontakt med i första 

hand stora företag. Författarna har även valt ut företag genom att tillämpa så kallat 

bekvämlighetsval. Det vill säga söka och tillfråga företag som ligger på ett nära geografiskt 
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avstånd från någon av författarnas hemorter Karlskrona och Eskilstuna. Om de tillfrågade 

företagen tackar nej till att medverka i uppsatsen kommer det vara aktuellt att tillfråga 

”reservföretag” som då förhoppningsvis är tillgängliga. De företag som blir valda kommer att 

bli uppsatsens källa av kvalitativ data.  

Då författarna anser att tillämpa sannolikhetsurval (slumpmässigt urval som ger ett 

representativt tvärsnitt av de representerade enheterna) inte skulle kunna bidra till att uppnå 

uppsatsens syfte kommer ett subjektivt urval att göras.   

4.4.1 Val av företag 

Författarnas tanke var från början att undersöka fyra liknande företag inom industrisektorn, 

två i Sverige och två i England. Då det var svårt att få företagen att ställa upp fick författarna 

ändra valet av företag och bredda det till tre helt olika organisationer.  

Fallföretagen som till slut blev relevanta för undersökningen valdes på grund av att författarna 

ansåg det intressant att jämföra organisationer av olika storlekar och branscher.  

 Företag Ansvarsområde Bransch 

 

1 

 

Försäkringskassan 

 

850 anställda 

 

Myndighet 

 

2 

 

Nedermans 

 

250 anställda 

 

Industriföretag 

 

3 

 

Harald Nyborg 

 

8 anställda 

 

Handel 

 

Att Harald Nyborg valdes trots sina få anställda var på grund av intresset av att undersöka en 

mindre organisation. Detta breddar även undersökningen och författarna ansåg det intressant 
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att hitta eventuella likheter/skillnader mellan de stora och det mindre företagen. När 

författarna inte fick tag på de första stora företagen omplanerades planen och författarna fann 

då att en liten organisation skulle kunna tillföra lite mer till undersökningen än vad en tredje 

liknande organisation till dem andra hade gjort. 

4.4.2 Respondenter 

Försäkringskassan – Elisabeth har jobbat på Försäkringskassan i 31 år. Idag är hon 

Länsdirektör i både Jönköping Län och Kalmar Län. Hon ansvarar för totalt 850 anställda 

däribland chefer och handläggare.  

Elisabeth träffade vi i fikarummet på Försäkringskassan i Kalmar, stämningen var lugn och 

miljön var trevlig. Medarbetare till Elisabeth hälsade glatt oss välkomna och Elisabeth 

besvarade våra frågor lugnt men bestämt vilket gav oss intrycket att hon var uppriktig mot 

oss. 

Nederman – Per-Ove har jobbat på Nederman sedan 1996 och varit Vice President Operations 

i Nederman koncernen samt platschef för Helsingborgsfabriken sedan 2003. Totalt arbetar ca 

250 kollektiva och tjänstemän i den svenska delen av koncernen vilken vi har valt att fokusera 

på. Övriga ca 450 anställda är verksamma inom Nederman globalt.   

Vi träffade Per-Ove på hans kontor i Helsingborg där vi blev emottagna av honom 

personligen. Stämningen var lätt och trevlig och Per-Ove svarade, vad vi kunde utläsa, ärligt 

och öppet på frågorna.  

Harald Nyborg – Magnus  har jobbat som varuhuschef på Harald Nyborg i Karlskrona i 3, 5 

år där han har ansvaret för åtta anställda.  

Magnus träffade vi på hans lilla kontor i butiken i Karlskrona. Eftersom man går igenom ett 

lager innan man kommer till rummet så fick vi en något stökig bild av butiken. Detta verkade 
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dock inte Magnus eller hans medarbetare tycka utan de fyllde på varor och lastade pallar. I 

butiken var det alltid rörelse men ändå inte en stressig miljö. Magnus svarade, enligt oss, 

uppriktigt och ärligt på våra frågor. 

4.5 Datainsamlingmetod 

Det underlag som ligger till grund för denna uppsats är både primärdata och sekundärdata. 

Enligt Jacobsen (2002) är detta ofta det mest idealiska då olika typer av data kan kontrollera 

varandra och ge stöd för resultat. Användning av flera olika data kan även ställa olika 

upplysningar mot varandra vilket ökar uppsatsen reliabilitet.  

Primärdata, grunddata från ursprungskällan, erhölls genom intervjuer av de tre olika svenska 

fallföretagen. Intervjuerna genomförs med en respondent från varje företag som är ansvarig 

för personal eller har en post inom HR och som är relevant och ämneskunnig inom 

undersökningsområdet. Fördelen med intervju är att undersökaren får reda på mycket om lite 

vilket är relevant i denna uppsats. Nackdelen är att det är tidskrävande att genomföra och 

sammanställa. 

Sekundärdata, redan tidigare publicerat skriftligt material, studerades via genom lämplig 

litteratur vid biblioteken vid University of Lincoln, Blekinge Tekniska Högskola, Mälardalens 

Högskola samt Högskolan i Halmstad. Författarna har även användt kvantitativ sekundärdata i 

form av årsrapporter. Även tidningsartiklar och tidsskrifter över internet har användts. Det 

finns både för- och nackdelar med sekundärdata. Fördel är att det inte är tidskrävande att 

samla in detta sorts material, vilket resulterar i att undersökaren har större möjlighet att hämta 

information från ett flertal olika källor. En annan fördel är möjligheten att utvärdera och 

jämföra materialet i lugn och ro. Den stora nackdelen med sekundärdata är att den kan vara 

inaktuell och att den ofta inte är 100% relevant till forkningsområdet (Christensen et al. 

2001). 
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4.6  Metodproblem 

4.6.1 Validitet och Reliabilitet 

Enligt Jacobsen (2002) ska undersökningar alltid försöka minimera problem som har att göra 

med giltighet (validitet) och tillförlitlighet (reliabilitet). I en kvalitativ studie är det forskarnas 

analys och tolkning av källor som har betydelse för studiens trovärdighet.  

Reliabiliteten behandlar undersökningens data och ger svar på om det finns en möjlighet att 

samma observation kan göras upprepande gånger och ge samma resultat. För att hög 

reliabilitet ska uppnås krävs även att forskaren är oberoende undersökta objekt (Johannessen, 

2003). För att öka denna studies trovärdighet valde författarna tre organisationer istället för en 

vilket gör att arbetets resultat stärks emot låg reliabilitet. Författarna är medvetna om att deras 

tolkningar i den kvalitativa studien lätt kan bli subjektiva vilket kan leda till att resultat och 

slutsatser kan skilja sig åt om en liknande undersökning görs. Dock kommer dessa subjektiva 

tolkningar försöka motarbetas genom att båda författarna närvarade vid alla intervjutillfällen, 

vid transkriberingar samt gemensam tolkning av resultatet. 

 

Validiteten visar hur väl en vald metod kan beskriva eller mäta den variabel som är avsedd att 

mätas (Johannessen, 2003). För att öka validiteten i undersökningen användes en 

intervjuguide som baserats på tidigare forskning till hjälp. Respondenterna hade i förväg fått 

frågorna för att intervjuarna skulle få så klara svar som möjligt. Intervjufrågorna hade 

ickestandardiserade svarsalternativ för att respondenterna skulle kunna svara så öppet som 

möjligt. Under intervjuerna användes bandsspelare som respondenterna samtyckte till. 

Fördelarna med detta är att författarna kan lyssna flera gånger på intervjun. För att ytterligare 

konfirmera att interjuverna uppfattats rätt skickades även en sammanställning tillbaka till 
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respondenterna. Mot bakgrund av detta anser författarna sig ha tagit hänsyn till de aspekter 

som möjliggör uppnåendet av hög validitet i undersökningen. 

4.7 Källkritik 

Anledningen till att vi valde just de teorier som finns i uppsatsen var att vi helt enkelt ansåg 

att dessa var de mest  intressanta att ställa mot empirin. Dock kan kritiseras att teorierna 

endast berör ytan av ämnet och inte går mer på djupet. Fördelarna med dessa teorier var att de 

var lätta att omvandla till intervjufrågor och frågorna i sig var relativt enkla för respondenten 

att svara på. Det gjorde även att teori och empiri blev lätta att ställa mot varandra. Teorier 

inom frånvarohantering kände vi väl igen då det har varit en del i kursen Personnel 

Management som båda författarna gick under studietiden på University of Lincoln 

höstterminen 07 och vårterminen 08.  

Intervjuerna har vi granskat med ”kritiska ögon” då det kan förekomma att respondenterna 

skyddar sin organisation och håller tillbaka på information som kan se illa ut då någon läser 

denna uppsats. Det kan även röra sig om känslig information som inte gärna delas med av. 

Detta kan bero på egenintresse och inte bara på beskyddande av organisationen. Vi uppfattade 

dock alla respondenter som öppna och ärliga och tror att svaren är nästintill 100% sanna 

eftersom det ligger i organisationernas intresse att minska frånvaron. Samtidigt är det viktigt 

att förstå att svaren kan vara modifierade och subjektiva. Svaren från intervjuerna kan även ha 

blivit påverkade då respondenterna fick frågorna via mail innan själva intervjutillfället. Tiden 

mellan mottagandet av frågorna och mötet kan då göra att svaren ändras beroende på vad som 

ser bäst ut i andras ögon. Fördelen med att respondenterna fick frågorna mailade till dem på 

förhand var att de då var väl förberedda och dessutom kan föra en diskussion och inte bara ge 

ett enkelt svar på frågan. 
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Den sekundära data vi samlat in har även den granskats med ”kritiska ögon” då den kan vara 

subjektiv och även vara begränsad till ett visst land. Litteratur från engelska författare 

angående frånvarohantering är inte riktad till svenska organisationer. Detta såg vi inte  som 

något problem då den engelska kulturen inte skiljer sig nämvärt från den svenska som annars 

kan påverka frånvaro och sättet den bör hanteras.  
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5. EMPIRI 

I detta kapitel redovisas intervjuerna som gjorts och den fakta som samlats in om företagen 

aktuella för denna uppsats. Först presenteras företagen sedan en sammanfattning från 

intervjuerna gjorda. Dessa följer en struktur utefter frågeformuläret för att underlätta 

läsningen. De intervjuade använder sina egna ord och benämningar för korttidsfrånvaro, 

korttidssjukfrånvaro och frånvaro.  

5.1 Företagspresentation 

5.1.1 Försäkringskassan  

Försäkringskassan är en statlig myndighet som ansvarar för stora delar av det offentliga 

trygghetssystemen. Man beslutar om rätten till ersättning för bland annat familjer, sjuka med 

nedsatt arbetsförmåga och pensioner till äldre. Försäkringskassan betalar ut ersättningen samt 

samordnar resurserna för att stödja sjukskrivna att snabbt komma tillbaka till arbetet, den 

totala omsättningen per år är ca 450 miljarder SEK. Totalt har Försäkringskassan runt 14000 

anställda, fördelade på olika avdelningar. Tre olika avdelningar sköter ärendehandlingar: lokal 

kontor, nationella försäkringscenter, telefonkundtjänst. Styrning och stöd lämnas av staber 

och av avdelningarna Försäkringsprocesser, Försäkringsutveckling och IT 

(www.forsakringskassan.se). 

Försäkringskassan i Jönköping och Kalmar Län har 850 anställda med en årlig omsättning på 

ca 25 miljarder SEK. Kostnaderna för verksamheten (lön, lokaler etc) uppskattas till 380 

miljoner SEK utöver detta. Försäkringskassans uppgift är alltså att handlägga- utreda och 

besluta, om all socialförsäkring. De förmedlar skatter och avgifter tillbaka till medborgarna 

enligt de lagar, föreskrifter och förordningar som är beslutade av politiker. Generellt säger 
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man att av varje konsumerad 100 lapp kommer 25 kr från socialförsäkringssystemet 

(Elisabeth, FSK 2008). 

5.1.2 Nederman  

Med försäljning av produkter och system för arbetsmiljöer i över 50 länder och med ett eget 

distributionsnätverk är Nederman världsledande inom damm-, rök- och avgasutsug, slang- 

och kabelrullar, arbetsplatsavskärmning och personligskyddsutrustning. Huvudkontoret finns i 

Helsingborg och Nederman har runt 700 anställda varav ca 250 i Helsingborg. Nederman 

arbetar med att förbättra arbetsmiljön och minska miljörelaterade hälso- och 

produktionsproblem vilket kan förstås genom mottot: ”Nederman – improving your 

workspace”. Koncernen börsintroducerades under våren 2007 och har cirka 24 dotterbolag 

runt om i världen och omsätter nu 1100 MSEK.  

5.1.3 Harald Nyborg 

Harald Nyborg är en bygg- och fritidsvaruhuskedja grundad i Danmark 1904 och har sedan 

dess växt till 32 varuhus och cirka 9000 artiklar. 11 stycken av butikerna är placerade i södra 

halvan av Sverige. Mellanhanden tas bort genom att de själva reser runt till producenter och 

gör inköpen direkt vilket ger möjligheten att erbjuda produkter med priser utan dyra pålägg. 

Totalt har Harald Nyborg 130 anställda och omsätter 342 MSEK varav butiken i Karlskrina 

omsätter 29 MSEK där totalt nio anställda arbetar. Detta familjeföretag som startades av just 

Harald Nyborg ägs och drivs nu av familjen Daell (haraldNyborg.se). 

5.2 Resultat av intervjuer 

Den empiri författarna fått fram från Föräkringskassan är begränsad till Jönköping och 

Kalmar Län då respondenten är Direktör för dessa. Empirin från Nederman innefattar kontoret 
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i Helsingborg då det är denna respondenten ansvarar för. Vad gäller Harald Nyborg är empirin 

baserad på butiken i Karlskrona där respondenten är butikschef. 

5.2.1 Mätning av frånvaro 

I detta avsnitt diskuteras individen (ålder, kön, kultur och värderingar) av 

undersökningsmodellen.  

5.2.1.1 Försäkringskassan 

Elisabeth anser att korttidsfrånvaro är sjukfrånvaro inom sjuklöneperioden det vill säga 14 

dagar. På Försäkringskassan i de båda länen så tidsredovisar alla medabetare och deras chefer 

attesterar tidsredovisningen. På detta sätt kan man beräkna den totala frånvaron i 

organisationen under ett år, vilken uppgår till ca 15 tjänstelediga, ca 15 föräldralediga och 

runt 4% sjukfrånvaro. Direktören menar att inga av dessa kan man beräkna vara ogiltigt 

frånvarande eftersom det ej är accepterat. På Försäkringskassorna i Jönköping och Kalmar är 

det ett fåtal anställda som är upprepande frånvarande. Varje chef har ansvar för 

dokumentation av orsakerna till detta och har till sitt stöd HR-chefen. På frågan om det finns 

någon skillnad på frånvaro mellan tjänstemän och arbetare så berättar Elisabeth att på 

Försäkringskassan är samtliga anställda tjänstemän (även vaktmästarna) och de räknas därför 

inte separat.                

5.2.1.2 Nederman 

Per-Ove anser att korttidsfrånvaro är från dag ett till dag tre då en anställd inte närvarar vid 

arbetet och Nederman använder sig av ett system för att beräkna den totala frånvaron inom 

organisationen. ”Under ett år beräknas fyra heltidstjänster vara frånvarande” (av 250 

anställda), dvs att utan om frånvaron eliminerades skulle det sparas fyra heltidstjänster på  

produktionsnivå, men hur många av dessa som är frånvarande av ogilitga skäl är ej känt. 
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Vidare diskuterar Per-Ove att all frånvaro följs upp och att Nederman kräver sjukintyg vid 

upprepad frånvaro av alla dess slag från dag ett just för att utreda orsaken till frånvaron. Detta 

är en del i en rehabiliterings som de är skyldiga att göra. Samtidigt påbörjas då en rehab 

process där samtal med den anställde, arbetsledning och företagsläkare samt ett upprättande 

av rehabiliterings plan är en del av processen.  

Den grupp som har en tendens till att vara mest frånvarande av tjänstemän och arbetare är 

arbetarna. Per-Ove menar att detta sannolikt har med engagemang, utblidningsnivå samt hur 

intresserad man är av sitt arbete att göra. På Nederman är lagerarbete och okvalificerat 

monteringsarbete de områden där det finns mest outbildad personal, speciellt under 

högkonjunktur. Men med ökad andel oerfaren och outbildad arbetskraft ökar inte 

arbetsskadorna Korttidsfrånvaron vad gäller tjänstemän är generellt lägre. Men att den 

frånvaron som finns representeras mestadels av kvinnor som vårdar sjuka barn. 

5.2.1.3 Harald Nyborg 

Magnus anser att frånvaro är när den anställde har varit borta 1-2 dagar. På företaget beräknar 

man den totala frånvaron genom löneprogrammet. Däremot finns ingen statistik över hur 

många som är beräknade att vara frånvarande eller hur många av dem som är ogiltigt 

frånvarande. Det är ofta samma anställda som är frånvarande men man för ingen 

dokumentaion över orasakera till detta. På Harald Nyborg är oftast fråvaron hos arbetarna 

större än den hos tjänstemännen.  

5.2.2 Orsaker till frånvaro 

Individen och situationen är de faktorer ur undersökningsmodellen som kan kopplas samman 

med detta avsnitt. Det vill säga individen till exempel ålder och situationen som tillexempel 

livssituation eller trivsel kan vara grunder till orsaker till frånvaro.  
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5.2.2.1 Försäkringskassan 

Den största orsaken till sjukfrånvaron på Försäkringskassan är muskel och ledbandsbesvär 

samt problem i rörelse apparaten (nacke, rygg). Med åren så har den dock förbättrats på grund 

av större fokus på målsättning samt kontinuerlig uppföljning. Elisabeth startade i Jönköping år 

2002 med 7,1% frånvaro och hade 3,6% i januari 2008. På frågan om vad de anställdas 

inställning till arbete är svarar Elisabeth: ”De anställda har en god inställning, men 

medarbetarna tycker ibland att de har för mycket att göra. De vill också ha högre lön”. 

Försäkringskassan genomgår nu en stor omorganisation som innebär en ny styrning och 

ledning som är centraliserad till Huvudkontoret från länen. Denna förändring anser Elisabeth 

har bidragit till en ökad frånvaro på sistone.  ”I genomsnitt är det unga kvinnor 20-30 år samt 

äldre 55+ som har högst frånvaro hos oss.” säger hon. Elisabeth menar att detta beror på 

livspusslet (barn, vård av släktingar etc) och krämpor (åldersrelaterat). Anledningen till att det 

är flest kvinnor som är frånvarande tror hon beror på dubbelarbete, kultur samt läkarnas 

benägenhet att föreslå sjukskrivning.     

5.2.2.2 Nederman 

Som beskrivet i det tidigare avsnittet är den största frånvaroorsaken ”VAB” (vård av barn) 

och förkylning enligt Per-Ove. Men sedan 2004/2005 har den totala frånvarostatistiken 

förbättrats. Detta trots att Nederman genomgått stora förändringar så som företagsförvärv och 

besparingspaket sedan 2002/2003 som lett till en ökning av omsättning från 740 MSEK till 

1100 MSEK och en vinst på ca 11,2% EBITA eller 110 MSEK. Förbättringarna beror enligt 

Per-Ove på att nya anställda har lättare att acceptera de nya omständigheterna. 

”Förändringarna har inte alltid blivit lika accepterade, förstådda eller uppbackade av den 

”gamla stammen”, som har en annan erfarenhet/ attityd till det som hänt än vad de som blivit 

anställda under de senaste två-tre åren har” säger Per-Ove. 
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Vid intervjutillfället fanns inget underlag på vilken åldersgrupp som har högs 

korttidsfrånvaro, men Per-Ove säger att de yngre, dvs 20-35 år, är överrepresenterade.  

5.2.2.3 Harald Nyborg 

Den största orsaken till frånvaron är enligt Magnus sjukdom. ”Frånvaron har försämrats med 

tiden i butikent men ändå är inställningen till arbetet positivt bland de anställda” tycker 

Magnus. På Harald Nyborg är det flest yngre i 20-25 års åldern som är frånvarande, han tror 

att detta beror på att denna åldersgrupp har en slappare inställning. Däremot ser han inte 

någon skillnad mellan kvinnors och mäns frånvaro. 

5.2.3 Påverkan 

Till detta avsnitt kan beteendet av att vara frånvarande kopplas. Individens beteende är här att 

vara frånvarande vilket påverkar organisationen på olika sätt. 

5.2.3.1 Försäkringskassan 

När någon anställd är korttidsfrånvarande märks detta på Försäkringskassan då en 

omstrukturering av handläggningen måste göras. Detta leder också till extra kostnader såsom 

sjuklön, eventuell inhyrd arbetskraft, eventuell upplärning av ny personal samt en eventuell 

övertidsersättning och pensionsinbetalningar. ”När en anställd är sjuk så sjunker givetvis vår 

produktion” säger Elisabeth. Hon fortsätter berätta att det är korttidsfråvaron som påverkar 

mest eftersom tidsaspekten och kostnaderna är osäkra. Den långa frånvaron innebär att staten 

tar över sjukpenning dag 15 samt att ny personal långsiktigt kan tas in och läras upp. ”Men 

det är inte bara Försäkringskassan som påverkas negativt av frånvaron utan den anställde 

påverkas även personligen. Den isoleras från arbetsgemenskapen och för att lösa detta 

försöker vi via riktlinjer för chefernas agerande, att hålla regelbunden kontakt samt att få den 

sjuke att komma på kaffe då och då” säger Elisabeth. 
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5.2.3.2 Nederman 

Enligt Per-Ove är konsekvenserna av korttidsfrånvaro på tjänstemannasidan hanterbara. Han 

menar att kostnaden givetvis finns där både i form av att företaget betalar lönen som 

kostnader som uppstår pga störningar. Dessa är dock svårmätta. Han diskuterar: ”det är mer 

allvarligt hur det påverkar övriga tjänstemän som får en högre belastning, ofta i form av 

betydligt fler telefonsamtal, till exempel ordermottagning/kundtjänst och det medför då ökat 

uttag av övertid för att hinna med sitt ”eget arbete” vilket i sin tur ökar stressnivån i 

organisationen”. Detta menar Per-Ove är mer att betrakta som produktionsrelaterade tjänster 

och att en distinkt skillnad mellan tjänstemän och arbetare inte kan göras i detta hänseende. 

Han resonerar vidare vad gäller frånvaro på den kollektiva sidan och betonar särskilt 

produktionsrelaterade tjänstemäns frånvaro där konsekvenserna blir mer allvarliga i form av 

produktionsbortfall och störningar. Per-Ove menar att frånvaron innebär en mycket ”ryckig” 

produktionsplanering oavsett om det gäller monteringsarbete eller lagerarbete. ”Att känna till 

den kapacitet man har är givetvis grunden till en god effektivitet och produktivitet vilket är 

helt avgörande för företagets lönsamhet.” Här uppstår en merkostnad då Nederman i vissa fall 

hyr in mer resurser till en högre timkostnad och till en lägre produktivitet då ersättaren är 

oerfaren och outbildad. 

Korttidsfrånvaron slår hårdare i produktionen, medan långtidsfrånvaron slår hårdare på 

tjänstemannasidan då det ofta handlar om tappad tid i produktutveckling,  inköpsarbete etc 

som i stor utsträckning måste arbetas ikapp av den enskilde enligt Per-Ove. I detta 

sammanhang menar han att korttidsfrånvaron är cirka 5 till 30 dagar. Långtidsfrånvaron, som 

han menar är mer än 30 dagar innebär oftast att man planerar för den längre frånvaron med 

vikarier. På Nederman är arbetarna, eller de kollektivanställda som Per-Ove benämner 

gruppen, lättare att ersätta då arbetet som utförs inte kräver högutbildad arbetskraft. Det är ett 

relativt okvalificerat arbete som kräver relativt kort upplärningsperiod.  
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”Den stora förloraren i de allra flesta fall när det gäller frånvaro är den enskilde” säger Per-

Ove, dvs den anställde påverkas negativt av frånvaron. På Nederman skall attityden till 

frånvaro vara att det alltid finns en bakomliggande orsak som är giltig även om själet till 

frånvaron kan betraktas som ogiltig. Därför är ett aktivt rehabiliteringsarbete vitalt och att 

arbetsledning med stöd från rehabiliterings gruppen, överordnade chefer, företagsledning och 

hälsovård reagerar snabbt och konsekvent. Med arbetsledning avser Per-Ove ”gruppchefer” 

på en relativt låg chefsnivå. Per-Ove menar att drömtillvaron är att alla parter hade tillräcklig 

förmåga/utbildning för att hantera detta. Nederman strävar mot att få upp nivån på de olika 

insatserna då detta leder till höjd allmän moral i gruppen.  

Per-Ove belyser att man kan se skillnad på total frånvaro på olika personal kategorier. Dessa 

är mellan produktionsrelaterad anställda och tjänstemän. Den första gruppen är problematisk 

när det gäller att planera. För dem är det svårt att vara flexibel och vid störningar påverkas 

ofta  produktionen vilket i slutändan påverkar resultatet. Vad gäller tjänstemännen är det 

lättare för dem att vara flexibla och ändra tider på möten etc utan att effektiviteten och 

produktiviteten minskar. Frånvaron är inte ett massivt problem inom tjänstemannagruppen då 

dessas arbetsuppgifter är mer flexibla. Det är frånvaron som är mellan korttid och långtid som 

är mest besvärlig. Då man ännu inte tagit in någon ersättare men den anställde varit 

frånvarande ett tag.  Per-Ove anser att det finns tre typer av frånvaro (kort 1-3 dagar, mellan 

3-20 och lång 20-) och att den som påverkar mest totalt sett är ”mellan-frånvaron”.  

5.2.3.3 Harald Nyborg 

Om en anställd är frånvarande menar Magnus att det är negativt för företaget. Det stör och ger 

mindre försäljning. Kostnaden för företaget när någon är sjuk uppstår då man tar in 

extrapersonal samt sjukpenningen. ”Produktionen sjunker tydligt och det märks när någon är 

borta med så få anställda. Det är alltså vår korta frånvaro som påverkar mest eftersom den 

kostar mer och stör mer” säger Magnus. Han menar att det är tjänstemännen som är svårast 
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att ersätta eftersom de har mer komplicerade uppgifter och är svårare att få tag på. Den sjuke 

påverkas också då upprepad frånvaro gör att medarbetarna börjar titta snett.  

5.2.4 Kontrollera/åtgärda frånvaro 

Beteenderna minskad frånvaro eller närvaro kan kopplas till detta avsnitt likaså situationen. 

De kontroller och åtgärder som görs kan ändra en individs beteende genom att förändra 

situationen till exempel på arbetsplatsen.   

5.2.4.1 Försäkringskassan 

För att förhindra frånvaron så använder Försäkringskassan sig av förebyggande åtgärder, både 

individuellt och i grupp med chefens samt företagshälsovårdens hjälp. ”Att medvetandegöra 

personalen om vad som sker vid frånvaro via de rutiner och riktlinjer som vi har är också 

vktigt” menar Elisabeth. Myndigheten har inga egna ”trigger points” utan de  följer 

sjuklönelagens ”triggerpoints”, till exempel läkarintyg från första dagen om nödvändigt. 

Enligt riktlinjerna ska man som anställd själv kontakta sin chef om man ej kommer till jobbet. 

Gör man inte det så söker chefen upp den anställde säger Elisabeth. Försäkringskassan för 

dokumentation över frånvaron via tidsredovisningen samt respektive chefs extra egna 

anteckningar i särskilda fall. Varje chef ansvarar för direktkontakten med den sjuke. På 

ledningsgruppens möten redovisar respektive chef hur många sjukskrivna och till vilken del- 

hel, halv osv, samt tar upp eventuella spörsmål. Försäkringskassan uppmuntrar eller belönar 

inte närvaro mer än att medvetandegöra bland annat den enskildes ekonomi. Man har även 

riktlinjer om friskvård där delersättning av gymkort och motionskampanjer med priser finns. 

”Om den anställde inte är frånvarande av en klar anledning så är det chefernas uppgift att 

fråga den anställda” säger Elisabeth. Hon anser att det är vktigt att ta reda på orsaken till 

frånvaron så att man kan förebygga den. Ett sätt är att använda sig av flextid som 

Försäkringskassan gör. ”Man har även möjlighet, efter överenskommelse med sin chef, att 
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jobba hemifrån om arbetsuppgifternas art medger detta” säger Elisabeth. Hennes egna tips 

för att förhindra uppbyggnadet av en organisations kultur som är postiv till frånvaro är att 

medvetandegöra samtliga anställda om de negativa effekter detta har på verksamhet, 

arbetsmiljö samt den enskilde. Tydliggöra chefernas ansvar, Följa upp verkligheten 

kontinuerligt samt lita på medarbetarnas agerande.  

5.2.4.2 Nederman 

Per-Ove menar att ett företag kan arbeta med både flextid och arbete hemifrån beroende på 

arbetsuppgifter. ”Detta skulle vara ett alternativ för att lösa frånvaron då en anställd är 

hemma och vårdar sjukt barn” diskuterar han. Även om man inte kommer upp i sin fulla 

arbtesförmåga och produktivitet så finns det uppgifter som går att genomföra från hemmet. 

Han är dock skeptisk till detta arbetssätt då detta enligt Per-Ove kan vara ett förtäckt sätt att 

kunna gå hemma med fullt betalt och att det är en åtgärd som inte löser ett problem av annan 

karaktär. En annan situation där arbete hemifrån skulle kunna vara ett alternativ är då en 

anställd har lång resväg till arbetet eller om familjeförhållandena kräver att man är hemma 

mer än vanligt. Det kan handla om att en anställd har ett barn som är i behov av speciell vård 

eller liknande. ”Flextid och arbete hemifrån skulle kunna vara till nytta då den anställde själv 

har möjligheten att välja när arbetet skall utföras”. Även om en anställd ofta är frånvarande, 

menar han på att flextid och arbete hemifrån kan vara ”the easy way out”. Detta skulle kunna i 

slutändan påverkar såväl den anställde som företaget negativt Men Per- Ove medger samtidigt 

att flextid kan förenkla tillvaron för de anställda med barn. 

Per-Ove anser att åtgärden med högsta prioritet är att kontrollera frånvaron och visa att det är 

observerat. Grunden i att hantera och förebygga frånvaron menar han är förmågan hos ledare 

att observera och pejla frånvaron. Ledarna måste visa att man har koll men att attidyden måste 

säga att man ser en orsak och vill hjälpa till, inte straffa. Ledarna måste både reagera och 

agera och finna orsaken till frånvaron.  
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Nederman gör ingenting för att belöna närvaron på arbetsplatsen. ”Att belöna en normal 

prestation som redan är betalt skulle vara fel” menar Per-Ove. Belöningen till de som är 

närvarande är i stället då man visar att frånvaron är observerad och att man agerar mot 

beteendet samt att man tar sitt ansvar som arbetsgivare.  

Disciplinära åtgärder de använder sig av är då man varit frånvarande vid 6 tillfällen. Då 

initieras ett rehabiliterings ärende då man går till botten med vad frånvaron beror på vilket är 

Nedermans så kallade ”trigger points”. Facket kopplas in och informeras om att det kommer 

att vidtas åtgärder med anledning av frånvaron.  

5.2.4.3 Harald Nyborg 

Harald Nyborg gör inget för att förhindra frånvaro men de dokumenterar den i 

löneprogrammet. ”Man följer alltid upp frånvaron med samtal och sjukintyg krävs efter en 

veckas frånvaro. Jag har även tidigare frånvaro dokumentation i tanke när jag rekryterar ny 

personal” säger Magnus. Han anser att det är viktigt att ta reda på orsakerna till frånvaron och 

han tycker att diskutera konsekvenserna är det bästa sättet för att förhindra en 

organisatonskultur som är positiv till frånvaro.   

5.2.5 Motivation  

Situationen kan ändras med hjälp av motivation vilket också kan ändra beteendet, därför är 

dessa två faktorer relevanta för detta avsnitt.  

5.2.5.1 Försäkringskassan 

För att motivera sina anställda så försöker Elisabeth skapa en god arbetsmiljö och trivsamt 

arbetsklimat. Hon anser också att uppskattning vid bra jobb och förtroende för de anställda 

motiverar dem mer. Elisabeth menar att motivation skapar närvaro och det är en viktig punkt 
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hos Försäkringskassan. ”Man ger alltid för lite feedback och vi försöker hela tiden att 

uppmärksamma behovet av ständig feedback. De anställdas utrymme för att själva planera 

och välja arbetsmetoder minskar dock hela tiden på grund av IT-utvecklingen i 

handläggningen, säger Elisabeth. 

5.2.5.2 Nederman 

Genom autonoma grupper kan frånvaron minskas tror Per-Ove och anser att grupperna är en 

oerhört viktig del i att skapa stämning och moral på arbetsplatsen. ”Det gäller att skapa 

sammanhållning i dessa grupper för att få en lagkänsla och skapa ett positivt grupptryck”, 

som han uttrycker det. Detta för att medlemmarna ska känna att de inte kan svika gruppen då 

de som är kvar får ta över den frånvarandes arbetsuppgifter. Anställda är inte lika intresserade 

av helheten längre vilket gör grupperna väldigt viktiga. ”På gruppnivå känner man igen 

varann vilket skapar en annan sammanhållning mot om man är en hel avdelning på till 

exempel 100 personer”. Han kopplar samman gruppen och motivation med frågan om man 

kan se något samband mellan frånvaro/närvaro och motivation och menar på att de som har 

låg utbildning och endast är på jobbet för att tjäna pengar blir mer motiverade av att känna 

samhörighet vilket leder till ökad motivation. Attidtydundersökningar görs på Nederman och 

på frågan om den anställde i fråga anser sig ha tillräckligt betalt svarar knappt någon ”ja”. Där 

menar Per-Ove också att gruppen har en stor del i att få den anställde att vilja gå till jobbet av 

andra orsaker än lönen.  

Vidare diskuterar Per-Ove om att man kan jobba med utbildningar för att motivera personal 

men att det i grunden är den enskilde individen som måste fungera inom gruppen. 

Arbetsmoralen måste alltså vara hög. Andra sätt Nederman har för att motivera deras 

anställda är att produktionspersonalen roterar och byter arbetsuppgifter. Detta ger omväxling 

och förhöjer tillfredsställelsen hos de anställda inom produktionen.  Då en arbetare upptäcker 

ett fel rapporteras det till produktionsteknik och som belöning får den anställde en 
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penninglott, vilket är ytterligare ett sätt att uppmuntra och motivera anställda att aktivt deltpå 

Nederman. 

Vid direkta besparingar får den enskilde del av den vinst som företaget gör baseras på bland 

annat inkomna förslag från den enskilde.   

Sedan Nederman börsintroducerades har ett dilemma om informationsspridning uppstått. Att 

delge anställda information är viktigt, dock får marknaden numera reda på all information 

innan de anställda, till skillnad från innan börsintroduktionen. Per-Ove påpekar att skillnaden 

mellan hur man kan ge information till anställda hos ett börsbolag och ickebörsbolag är viktig 

att observera men menar också att man självklart att ge feedback till den enskilde i form av 

uppföljning av gjorda prestationer och även på gruppnivå då Nederman har en produktions- 

och effektivitetstavla. Tavlan visar uppsatta mål och hur väl de har blivit uppfyllda, det gäller 

främst på gruppnivå.  

Vad gäller hur anställda kan påverka deras arbete så anser Per-Ove att de anställda på 

Nederman har stor möjlighet till att påverka. Han belyser dock att det är viktigt att skilja på 

tjänstemän och arbetare i denna frågan eftersom de har olika arbetsuppgifter. Arbetarna har 

stor möjlighet att påverka sitt arbete då vi diskuterar om att minska frånvaron eftersom 

produktiviteten påverkas. Det är arbetarna som själva upptäcker brister och fel i maskiner och 

produktionsenheter och rapporterar vidare. De uppmuntras även till att tänka på förändringar 

som kan effektivisera produktionen. Per-Ove avslutar med att påpeka att alla har möjlighet att 

påverka arbetet i större eller mindre utsträckning.  

5.2.5.3 Harald Nyborg 

För att motivera sina anställda använder sig Magnus av personalaktiviter, ett öppet 

arbetsklimat och ger sina anställda en möjlighet att påverka. ”Jag ser ett tydligt samband 



Sjuk eller bara frånvarande? 

Kandidatuppsats, Vt 08 

Josephine Eriksson & Ebba Hamilton 

 

71 

 

mellan motivation och närvaro vilket jag försöker förbättra. Enligt mina anställda får de 

tillräckligt med feedback, men även det kan alltid förbättras” avslutar Magnus. 
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6. ANALYS 

Denna analys börjar med att koppla samman empiriskt insamlad data med 

undersökningsmodellen och de tre komponenterna i den. De tre presenteras i tur och ordning 

för att göra det lättare att följa resonemanget. Senare i detta avsnitt ställs valda teorier valda 

mot empiriskt insamlad data genom de intervjuer författarna gjort med respondenterna på 

Försäkringskassan, Nederman och Harald Nyborg. Analysen följer empirins struktur och 

avslutas med att författarna ger en sammanfattning av varje organisation för sig om vad som 

har fåtts fram från varje intervju. 

6.1 Undersökningsmodell 

Undersökningsmodellen är framtagen från teorigenomgången i denna uppsats. Denna del är 

till för att koppla denna samman till det som framkom ur analysen. Detta kommer ske i  

ordningen: Individen, Situation, Beteende. 

 
Individ 

Situation 

Beteende 
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6.1.1 Individen 

Som tidigare diskuterat, när undersökningsmodellen presenterades, så bygger en individs 

beteende dels på situationer till exempel trivsel eller vantrivsel på arbetet och även på egna 

värderingar och uppfattningar. Individen är av en viss ålder och kön. Har vissa värderingar 

som kommer från kulturen och livsstilen. Alla individer har olika sätt att tänka och detta leder 

till att en situation tolkas olika men också ibland lika. De olika individerna kan även direkt 

skapa ett beteende, utan en situation. Detta beteende grundar sig då direkt på kulturen och 

värderingar. I de tre organisationerna är det en blandning av ålder och kön som kan 

direktkopplas med korttidsfrånvaro som här kan klassas som ett beteende.  

6.1.2 Situation 

En situation kan vara något som händer på jobbet eller i privatlivet som leder till att en individ 

formar ett beteende eller beter sig på ett visst sätt i en viss annan situation. Analysen pekar på 

prestationsnivå för att motivera, utmana och tillfredsställa, utbildad personal har högre 

motivation, som bevisat leder till ökad närvaro. Beroende på individens ålder har denna olika 

svårt att acceptera eller handskas med en situation (typ förändring) där det leder till ett 

beteende som är godkänt för organisationen, det vill säga ingen eller minskad frånvaro. 

Livssituationen hos yngre (20-30) har en tendens till att påverka arbetsmoralen. 

Familjeförhållanden påverkar en individ till att skapa ett beteende där vård av sjukt barn är ett 

exempel. Motivation är viktigt i alla tre organisationer som är undersökta. Bland annat så kan 

en penninglott som i Nedermans fall vara en situation som uppmuntrar och leder till ett önskat 

beteende. Liksom Försäkringskassan som har riktilinjer om friskvård. En stor 

motivationskälla och viktig situation som kan ge det önskade beteendet är flextid. Beroende 

på arbetsuppgifter har olika individer möjligheten till att visa intresse till flextid. Team work 

och feedback är ytterligare två situationer som leder till ett visst beteende.  
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6.1.3 Beteende 

Det otimala beteendet som kommer utifrån en individ eller individ och situation är minskad 

frånvaro eller ingen frånvaro alls. Situationer uppfattas helt olika av olika individer och det 

som kan vara motiverande och positivt för en individ (därmed önskat beteende) kan vara 

negativt för den andra (därmed oönskat beteende). Ett exempel kan vara feedback, där 

konstruktiv kritik kan uppfattas helt olika, en del individer kan se det som något negativt och 

att prestationen är kritiserad och ansedd att inte vara tillräcklig, medans den andra individen 

kan se feedback i form av konstruktiv kritik som en väg till att förbättra utan för den skull 

hävda att prestationen inte är tillräcklig. Ålder är som diskuterat en faktor till beteendet 

frånvaro, liksom kön då kvinnor ofta stannar hemma för att vårda sjuka barn. Motviation ses 

som den största källan till att få det önskade beteendet närvaro eller minskad korttidsfrånvaro.  

6.2 Orsaker till frånvaro på arbetsplatser 

Utifrån de undersökta företagen kan det konstateras att i två av tre företag överrepresenteras 

frånvaron av kvinnor. I butiken Harald Nyborg i Karlskrona med sina nio anställda syns ingen 

tendens till att kvinnor är oftare frånvarande än män. Dock stämmer praktiken med teorin om 

vilka anledningarna är att kvinnor är mer frånvarande än män. Familjeförhållanden så som 

vård av sjukt barn eller anhöriga är den största orsaken till att kvinnor är frånvarande. Den 

största orsaken till frånvaro är dock sjukdom både i teorin (Liukkonen, 2004) och praktiken. 

Sjukdomar så som förkylning hindrar den anställde från att närvara och sjuknärvaro är inget 

företagen strävar efter då risken finns att ytterligare anställda smittas och tvingas att vara 

frånvarande. På Försäkringskassan är det den fysiska belastningen, som visar sig i form av 

muskel- och ledbandsbesvär, en av de största frånvaroorsakerna vilket stämmer överens med 

teorin där belastning påverkar den anställde och kan leda till så stora problem att det inte går 

att arbeta. Arbetsmarknadsteorin av bland annt Liukkonen (2004) förklarar sambandet mellan 

hög-/lågkonjunktur och anställning respektive uppsägning bekräftas i empirin av Nederman. 
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Då oerfaren och outbildad personal rekryteras däremot ses inget samband till att detta ger 

upphov till fler arbetsskador som samma teori menar.  

6.3 Påverkan 

Den allra största påverkan som frånvaron orsakar på de undersökta företagen är att 

produtkionen påverkas. Detta i olika avseenden eftersom Nederman arbetar med att producera 

produkter (om man ser till arbetarna), Försäkringskassan jobbar men tjänster och Harald 

Nyborg säljer produkter. Samtliga drabbas av extrakostnader så som ersättning till den 

frånvarande samt till eventuell ersättare. Men den mest kritiska är förlorad produktion, 

omstrukturering av handläggning respektive försäljning. Terorier från bland andra Liukkonen 

(1989) visar att det är just korttidsfrånvaron som är den mest störande då produktion 

avstannar och effektiviteten minskar vilket betyder minskade intäkter som i sin tur påverkar 

resultatet negativt.  

Andra aspekter är att korttidsfrånvaro inte bara påverkar organisationen/företaget/butiken utan 

också den enskilde individen. Arbetsgemenskapen, som Elisabeth från Försäkringskassan 

diskuterar, försvinner vilket ledet till att den anställde kan känna sig utanför. På Nederman 

anser man att den stora förloraren i slutändan är just den enskilde och det ärviktigt att arbeta 

med rehabilitering och hålla kontakt med den anställde i fråga för att uppmuntra den till att 

återvända.  

6.4 Kontrollera/åtgärda frånvaro 

Enligt teorin så kan man använda sig av olika sätt att reducera frånvaron, vilket även stämmer 

i praktiken. Försäkringskassan använder sig av ”trigger point” systemet som Taylor (2005) 

anser är grunden till ett disciplinärt förhållande till frånvaro. Även Nederman använder sig av 

detta, om man har varit frånvarande vid sex tillfällen vidtar företaget åtgärder. Detta sättet 

hjälper dem att erbjuda hjälp till den frånvarande redan i ett tidigt stadie, vilket är precis vad 
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teorin rekomenderar. Alla tre företagen anser att det är viktigt att uppmärksamma frånvaro 

och göra det klart för alla medarbetare att detta ej är accepterat, detta samtycker även 

författarna med. Om man tittar mer på Taylors (2005) ideer över disciplinära åtgärder nämner 

han även sjukblanketter, som lagras i de anställdas personliga filer, samt att man ska se över 

tidigare frånvaro vid rekryteringen. Det senare ska ge ett långvarigt resultat och Harald 

Nyborg använder sig alltid av detta vid sina rekryteringar. Sjukblanketter liknar en ”tillbaka 

till arbetet” intervju som Harald Nyborg samt i vissa fall på Försäkringskassan och Nederman 

använder sig av. Detta visar den anställde att frånvaron har noterats och endast accepteras vid 

genuin sjukdom, precis som Per-Ove på Nederman säger.    

Inget av företagen belönar närvaron, deras åsikter följer Taylors (2005) dvs att denna metod ej 

är en favorit hos chefer då metoden belöner en anställd för att göra sitt jobb. Per-Ove anser att 

man ej ska belöna en normal prestation som redan är betald och att belöningen istället blir att 

man visar att frånvaron är observerad och att åtgärder vidtas. Han berättar dock att den 

anställde som upptäcker ett fel i produktionen får en penninglott, vilket kan ses som en 

närvaro uppmuntran. Teorin säger att belöning av nävaro kan lät bli ”orättvist” då de som är 

genuint sjuka går miste om lotten. Försäkringskassan har dock riktlinjer om friskvård där 

delersättning av gymkort och motionskampanjer med priser som kan ses som en belöning för 

närvarande personal. Per-Ove anser att man ej ska belöna en normal prestation som redan är 

betald och att belöningen istället blir att man visar att frånvaron är observerad och att åtgärder 

vidtas.   

Taylors sista alternativ till att förhindra frånvaro är att försöka tackla problemen innan dem 

uppstår. Magnus, Per-Ove och Elisabeth tycker alla att det är viktigt att ta reda på orsakerna 

till frånvaron. Det är på detta sätt man kan göra något för att förhindra den är dem överens 

om. För att förhindra en negativ attityd bland de anställda tycker alla företagen att det är 

viktigt att diskutera konsekvenserna med de anställda. På Försäkringskassan tycker att man 

ska medvetengöra de negativa effekterna frånvaron har på verksamheten, arbetsmiljön och 
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den enskilde. Hon anser också att det är viktigt att tydliggöra chefernas ansvar. Magnus på 

Harald Nyborg använder sig av tidigare sjukfrånvaro statistik när han rekryterar ny personal, 

på detta sätt kan han förhindra att personer med negativa attityder till frånvaro blir anställda. 

Taylor (2005) menar däremot att man ska vara försiktig när man använder sig av detta sätt, 

det kan lätt bli ett orättvist system där de som verkligen är sjuka drabbas. Detta är Magnus 

medveten om och ger personen en chans att förklara sin frånvaro.  

Andra preventativa metoder som nämns i teorin är att man ger praktisk hjälp så anställda 

lättare kan komma till arbetet. Flextid och jobba hemifrån är två alternativ som gynnar de som 

har sjuka barn, långt till jobbet eller något annat familje ansvar som tar tid. Per-Ove anser att 

det beror på arbetsuppgifterna om ett företag kan arbeta med både flextid och arbete hemifrån 

vilket Elisabeth håller med om. På Magnus företag till exempel går det inte då man styrs av 

butikstiderna. Däremot anser represententerna att det är ett bra sätt för att lösa frånvaron då en 

anställd är hemma och vårdar sjukt barn, har lång resväg eller på något annat sätt förhinder att 

just ta sig till arbetet. Per-Ove menar att även om man inte kan utföra sina arbetsuppgifter till 

100% så finns det uppgifter som går att genomföra från hemmet. Även på Försäkringskassan 

kan man använda sig av flextid och man har även möjlighet, med samråd med sin chef, att 

jobba hemifrån om detta är möjligt utifrån arbetsuppgifterna. Taylor (2005) anser att dessa 

sätt ej är särskilt kostsamma för företaget medans Per-Ove är lite skeptisk till dett. Han menar 

att det kan vara ett förtäckt sätt att kunna gå hemma med fullt betalt och att det är en åtgärd 

som inte löser ett annat problem. I slutändan tror Per-Ove att om de anställda ser detta sätt 

som ”the easy way out” så kan det komma att vara negativt för såväl den enskilde som 

arbetsgivaren.   

6.5 Motivation 

Teorin visar även alternativ som inte bara reducerar frånvaro utan också motiverar de 

anställda ännu mer. Bland annat nämner Armstrong (2006) att arbetsrotation, team work, 
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bättre arbetsmiljö, anställdas delaktighet och regelbunden träning för chefer och gruppledare 

är viktigt för att stärka de anställdas motivation. På Harald Nyborg har de anställda ett stort 

inflytande att påverka sitt arbete. Magnus motiverar dem även med olika personalaktiviteter 

och försöker skapa ett öppet arbetsklimat. Han ser ett starkt samband mellan motivation och 

frånvaro/närvaro vilket de andra företagsledarna också gör och det visar sig även i teorin. 

Nedermans lägger stor vikt vid arbetsrotation för att motivera sina anställda och förebygga en 

alltför slentrian arbetsrutin.  

Elisabeth anser att motivation skapar närvaro och lägger stor vikt vid arbetsmiljö och ett 

trivsamt arbetsklimat på försäkringskassan. Hennes vägar för att skapa bra motivation hos de 

anställda stämmer väl överens med några av Bakkas (1999) 5 egenskaper för att skapa en bra 

arbetsmotivation. Elisabeth försöker ge uppskattning vid bra jobb och förtroende för de 

anställda. Hon satsar mycket på feedback vilket Bakka (1999) menar är en viktig del för att 

öka motivationen. Däremot kan inte Försäkringskassan uppnå Bakkas mål att låta anställda 

själva planera och välja arbetsmetoder på grund av IT-utvecklingen i handläggningen. En 

annan av Bakkas 5 punkter är arbetsuppgifterns betydelse för andra männsikor i 

organisationen, detta är något Per-Ove anser viktigt och han försöker skapa sammanhållning i 

sina arbetsgrupper så de anställda kan känna en gemenskap. Denna samhörigheten ökar 

motivationen då ingen vill lämna de andra i ”sticket”.    
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 7. SLUTSATS/DISKUSSION 

I detta avsnitt redogör vi för våra slutsatser. Vi besvarar vår frågeställning och tittar lite 

närmare på förslag vi har för att reducera korttidsfrånvaron på företag. Vi ger även förslag 

till fortsatta studier.  

Att mäta korttidsfrånvaron har visat sig vara ett problem i verkligheten, ingen av de 

intervjuade direkt refererar till frånvaro utan skäl. Till exempel Försäkringskassan menar bara 

på att det inte är accepterat att vara frånvarande utan anledning, och därför inte kommenterar 

det vidare. Vad detta beror på vet vi inte utan kan bara spekulera. Är det ”pinsamt” för en chef 

att diskutera det faktum att vissa anställda kan vara frånvarande utan skäl eller vet de bara inte 

att/om det finns korttidsfrånvaro utan giltig anledning. I och med detta faller vår modell då det 

blir svår att summera gentemot empirin. Om inte de undersökta företagen identifierar den 

olovliga sjukfrånvaron, hur kan dem då påverka situationen för att ändra deras beteende? 

Däremot kan vi ”läsa mellan raderna” då cheferna ändå svarar på frågor såsom motverkan osv 

att det är ett problem med frånvaron. Dock räcker inte våra tolkningar av empirin att stödja 

vår undersökningsmodell mot den empiriska verkligheten.   

Att kontrollera arbetet är en viktig del i att bedöma rätt prestationsnivå för den anställde enligt 

Liukkonen (2004). Ofta är arbetgivare och arbetstagare av olika uppfattning vad gäller vilken 

nivå som är rätt och då är det en fördel att sätta upp exempelvis veckomål. Detta förekommer 

på Nederman genom en så kallad produktions- och effektivitetstavla.  

Studier från bland andra Ekonomifakta.se pekar på att arbetare är oftare frånvarande än 

tjänstemän och detta kan bero på att tjänstemän har mer tillfredsställande arbetsuppgifter än 

arbetarna. Försäkringskassan i detta avseende är svårmätt då alla de anställda klassas som 

tjänstemän. På Nederman däremot stämmer studierna då arbetarna är den grupp som oftare är 

frånvarande. Teorier om att desto mer utmanande och tillfredsställande jobb desto lägre 
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frånvaro. Outbildad eller lågutbildad personal visar en tendens till att inte ha lika hög 

motivation som de med högre utbildning det vill säga tjänstemännen.  

På samtliga undersöktaföretag överrepresenteras frånvarostatistiken av åldersgruppen 20-30 

år. Generell statistik från Ekonomifakta.se pekar på dessa grupper och menar att anställda i 

denna ålder har en annan inställning till arbetet och arbetsmoralen är inte lika hög som hos de 

”äldre”. På Harald Nyborg stämmer detta där denna åldersgrupp har en slappare inställning 

till arbetet. Detta stämmer även överens med empirin från Nederman och på 

Försäkringskassan diskuteras även att familjeförhållanden är en anledning till frånvaro, dvs 

vård av barn eller annan anhörig. Däremot kan förändringar inom organisationen påverka den 

äldre arbetskraften negativt och göra att de blir gruppen som överrepresenterar 

frånvarostatistiken. Ofta framkallar förändringar en känsla av osäkerhet och har man då 

arbetat inom ett företag länge som inte genomgått några större förändringar kan det leda till 

stress och ökad frånvaro som diskuteras av Liukkonen (2004). Försäkringskassan genomgick 

en stor omorganisation som ledde till ökad frånvaro medans Nederman genomgick detsamma 

men har förbättrat sin frånvarostatistik de senaste åren. Detta förklaras med att nyanställda har 

lättare att acceptera en förändrad tillvaro medans de som arbtetat länge inte är lika villiga att 

ta in information och acceptera nya omständigheter. Att detta går emot teorin om att 

förändringar leder till stress som ökar frånvaron kan ha förklaringen att grupperna som bildats 

inom Nederman sätts samman av nya och gamla anställda som leder till större förståelse och 

ny gemenskap.  

I alla dessa tre organisationerna så märks frånvaron och den noteras av cheferna. Den märks 

olika tydligt beroende på vilken organisation man tittar på, till exempel hos Harald Nyborg 

märks det väldigt tydligt så fort en anställd är borta från arbetet och det är då viktigt att hitta 

en ersättare eller strukturera om ruljansen i butiken. Å andra sidan, hos de större 

organisationerna Nederman och Försäkringskassan, blir påverkan inte lika stor, ibland 

behöver man inte ta in ersättare men frånvaron märks dock i resultatet ändå. Vi drar därför 
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slutsatsen att korttidsfrånvaro påverkar en mindre organisation mycket mer än vad den gör i 

en större. Detta beror naturligvis på vilken position eller arbetsuppgift den frånvarande har. 

Hos Nederman skulle en frånvarande säljare innebära förlorade intäkter vilket skulle påverka 

resultatet starkt. Försäkringskassan å andra sidan, som är ett statligt bolag, har inte behovet av 

att sälja, i den mening som Harald Nyborg och Nederman har, för att överleva.  

För att minska frånvaron gör företagen inte väldigt mycket, men man visar att man noterat 

frånvaron, ibland ger disciplinära åtgärder, försöker förebygga negativt beetende vid 

anställningsintervjuer med mera. I vissa av organisationerna är det lite upp till cheferna att 

bestämma vad och om de ska göra något åt frånvaron. Vilket kan vara bra ibland då man kan 

få fria tyglar att prova nya saker eller lägga extra energi på problemet. Däremot kan det leda 

till att det inte görs så mycket heller. Vi anser att om chefer och företagsledare vet om och 

märker att frånvaron skapar problem så borde mer fasta riktlinjer och träning för chefer vara 

på dagslistan. 

Förrutom att företagens ekonomi påverkas negativt så påverkas även den sociala biten på 

arbetet för individen och gruppmedlemmar. Detta kanske inte är en följd av icke genuin 

frånvaro utan genuin då anställda borde vara måna om att inte hamna utanför gruppen.   

Vår sista frågeställning och syftet med uppsatsen var hur olika organisationer hanterar 

personalens icke genuina frånvaro. De tre företagen är trots sina olikheter rätt så lika när det 

gäller hanteringen. Alla noterar frånvaron på något sätt, alla ser problem som frånvaron ger 

och alla tror på att tydliggöra konsekvenserna av frånvaron är ett led i att reducera den. 

7.1 Förslag till att hantera frånvaron 

Vi anser att alla organisationer ska ha klara riktlinjer i hur man ska hantera frånvaron. Hur den 

ska noteras, i dokument eller något annat register. Något som är viktigt är att alla chefer vet 

vad de ska göra och får träning i detta. Självklart ska alla anställda vara medvetna om 
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konsekvenserna av icke genuina sjukdagar och detta ska tas upp i anställningsintervjuer där 

även tidigare frånvaro gås igenom med den anställde. Vidare ska chefer kunna motivera sina 

anställda genom diverse metoder och vara lyhörda över den anställdes psykiska och fysiska 

situation på arbetet.   

Med undersökningsmodellen i tanke så inser vi att det är viktigt för ledare att förstå att en 

individer fungerar och tänker olika och det innebär att det som fungerar på en specifik individ 

kanske inte fungerar på en annan. En situation kan skapa ett beteende men beteende skapas 

också av individen utan en situation. Att ha detta i åtanke skulle, enligt oss,  underlätta i att 

förstå sina anställda och bidra till att man lättare kan hantera frånvaron.  

Slutledningsvis vill vi kommentera ämnets komplexitet. Efter vi satt oss in i ämnet och 

genomfört inetrvjuerna så uppstod ett stort definieringsproblem. Vi har använt vissa begrepp 

såsom korttidsfrånvaron, korttidssjukfrånvaron och frånvaron, medans teorin har använt andra 

såsom genuin och icke genuin frånvaro samt de intervjuade har nämnt en blandning av allt. 

Detta kan har lett till en sänkning i reliabiliteten av uppsatsen då ingen allmän definition finns 

av betydelserna.     

7.2 Framtida forskning 

Undersökningen vi utfört på fallföretagen har visat att det trots skillnad i storlek finns likheter 

mellan sättet att hantera frånvaro. Eftersom både Taylor och Liukkonen beskriver i sina 

teorier orsaker till frånvaro och sätt att förhindra den passar in till stor del på de tre skulle det 

vara intressant att undersöka om så även är fallet om hela Försäkringskassan, Nederman 

respektive Harlad Nyborg skulle undersökas. Därför skulle ett förslag på framtida forskning 

vara att jämföra hela organisationer för att se om hanteringen av frånvaro skiljer mellan dem. 

Det skulle då även vara intressant att undersöka om det skiljer sig mellan olika delar av den 

enskilda organisationen. Även vore det intressant att följa en organisation ett år för att 
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observera deras korttidsfrånvaro samt intervjua både anställda om hur de anser att 

korttidsfrånvaron är hanterad för att få deras synsätt på processen. 

Ytterligare undersöknignsområden skulle vara att undersöka kulturer närmare då detta kan 

vara en faktor till hur individer uppfattar arbeten och som påverkar deras arbetsmoral.  
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10. BILAGOR 

Bilaga 1  

Namn: 
Telefonnummer: 
E-mail: 
 
 
Generella frågor 
1. Vilken position har du? 
2. Hur många år har du arbetat inom företaget? 
 
 
Mätning av  frånvaro 
1. Vad anser du vara korttidsfrånvaro? 
2. Finns det något system på för att beräkna den totala frånvaron inom företaget? 
3. Hur många anställda är beräknade till att vara frånvarande under ett år?  
4. Hur många av dessa är beräknade att vara frånvarande av ogiltiga skäl (dvs de som inte 

har godkänd frånvaro)? 
5. Är det ofta samma anställda som är frånvarande?  

a. Om ja: Finns någon dokumentation om vad detta beror på? Till exempel låg 
arbetsmoral eller vård av barn osv. 

6. Vilken skillnad finns mellan frånvaro hos arbetare och tjänstemän? 
 
 
Orsaker till frånvaro 
1. Vilken är den största frånvaroorsaken? 
2. Teorirer visar på att högkonjunktur leder  till fler arbetstillfällen och att företag då 

anställer oerfaren och okvalificerad arbetskraft som löper större risk att råka ut för 
arbetsskador. Är detta något som förekommer i organisationen? 

3. Hur har frånvaron ändrats med åren? Förbättrningar/försämringar? 
4. Hur är inställningen till arbetet hos de anställda? (om detta är känt) 
5. Har organisationen genomgått någon förändring den senaste tiden som har bidragit till 

skillnad i frånvaro? 
a. Om ja: vilken förändring  

i. Bidrog förändringen till ökad eller minskad frånvaro? 
6. Har företaget någon statistik på vilken åldersgrupp som har högst korttidsfrånvaron? 

a. Om ja: Vilken åldersgrupp är mest frånvarande? 
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i. Vad kan vara en förklaring till detta? 
7. Finns det någon statistik (eller dokumentation) på vilken könsgrupp som är mest 

korttidsfrånvarande? Män eller kvinnor?  
a. Om ja: vilken grupp har högst frånvaro? 

i. Vad kan vara en förklaring till detta? 
 
 
Påverkan  
1. Hur drabbas företaget då anställda är korttidsfrånvarande i er organisation? 
2. Vilka kostnader uppkommer då en anställd är sjuk? 
3. Hur påvekas produktionen i företaget då en anställd är sjuk? 
4. Vilken frånvaro påverkar ert företag mest? (Lång eller kort) Motivera. 
5. Är tjänstemän eller arbetare svårast att ersätta? Motivera. 
6. Hur upplever du att den anställde påverkas personligen av frånvaro?  

a. Om ja: hur? 
 
 
Förhindra/åtgärda frånvaron 
1. Vad gör ni för att förhindra frånvaro respektive åtgärda frånvaro?  
2. Använder ni er av någon disciplinär åtgärd såsom ”trigger points1”?  
3. För ni någon dokumentation över frånvaron? 
4. Hur följer ni upp frånvaron? (intervjuer då den frånvarande återvänder till arbetet, 

sjukintyg osv) 
5. Vid anställnings processen är tidigare frånvaro något att betänka? 
6. Gör ni något för att uppmuntra närvaro? 
7. Gör ni något för att belöna närvaro? 
8. Vad gör ni för att ta reda på orsaken till frånvaron? 
9. Anser ni att orsaken till frånvaron är viktig? 
10. Flextid och jobba hemifrån kan minska frånvaro, är detta något som ni använder er av? 

a. Om ja: Vad använder ni er av? 
11. Vad tycker du är bästa sättet för att förhindra en organisations kultur som är positiv till 

frånvaro? 
 
 
Motivation 
1. Hur motiverar ni era anställda? 

                                                 
1 När ett specifikt antal dagar har tagits ut av en anställd. Dessa antal specifika dagar bestäms i företagtes policy 

och när sista dagen är använd uppmärksammas detta och det är då den anställdes frånvaro ifrågaställs. 
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2. Ser du något samband mellan frånvaro/närvaro och motivation? 
3. Anser du att era anställda får tillräckligt med feedback på sitt arbete? 
4. Hur stor påverkan har de anställda när det gäller planera arbetet och välja arbetsmetoder?  
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