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Förord 
 
Det finns många att tacka för denna uppsats, framförallt alla som genom att ta sig tid att delta 
på intervjuerna gjort denna uppsats möjlig. Likaså vill jag tacka Ringhals som givit mig 
tillträde och tillhandahållit med resurser. Ett extra stort tack vill jag rikta till Carin Walin på 
personalavdelningen som har lyssnat på mina tankar och ideér under hela processen samt 
kommit med tänkvärda reflektioner och feed-back. Tack även till resten av 
personalavdelningen som gjort en vanligtvis ensam uppsatsperiod till ett socialt och roligt 
uppdrag. Jag vill även rikta ett stort tack till min handledare Karin Josefsson för hennes 
vetenskapliga expertis inom området.    
    Malin Jessen 
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Sammanfattning 
Det övergripande syftet med studien var att undersöka hur medarbetare på Ringhals hanterar 
nedsatt hälsa. Ringhals har låg sjukfrånvaro vilket väckte intresset att studera medarbetarnas 
upplevda handlingsutrymme och närvarokrav vid nedsatt hälsa samt hur de upplever 
sjuknärvaro och vilka följder en eventuell sjuknärvaro har. Fem grupper intervjuades med 
sammanlagt 42 deltagare. Urvalet inkluderade Ringhals största avdelningar och 
yrkeskategorier. Sjukflexibilitetsmodellen har varit utgångspunkt för studien. Den innehåller 
variablerna handlingsutrymme och närvarokrav som påverkar hur medarbetare hanterar 
ohälsa (Johansson & Lundberg, 2004). Resultatet visar att medarbetare har stort 
handlingsutrymme och kan anpassa sitt arbete efter arbetsförmåga. Det framkom också att 
medarbetare kan ta ut ledighet istället för att sjukanmäla sig i syfte att undkomma 
karensdagen som är en av konsekvenserna av sjukfrånvaro. Andra konsekvenser är mer arbete 
att ta igen eller mer arbete för kollegor. De känner lojalitet mot kollegor och vill inte att de 
ska behöva arbeta i deras ställe. Detta tillsammans med en norm att komma till arbetet trots 
viss nedsatt hälsa och att medarbetare känner ansvar och trivs gör att även närvarokravet är 
stort. Slutsatsen är att det finns sjuknärvaro som kan ha effekter som minskad produktivitet 
och smittorisk. Ett sätt att minska sjuknärvaron hade varit att minska handlingsutrymmet 
vilket dock skulle kunna medföra värre konsekvenser som långtidssjukfrånvaro och försämrad 
psykosocial arbetsmiljö. 
 
Nyckelord: Ansvar, flexibilitet, handlingsutrymme, närvarokrav, sjuknärvaro 
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Abstract 

The overall aim of this study was to examine how employees at Ringhals cope with renal 
health. Ringhals has low numbers of sick leave, which rose the interest to study the extent of 
perceived adjustment latitude and attendance requirements employees experience despite 
renal health. Other issues to explore are if sick presenteeism exists and what effects it has. 
Five groups were interviewed, with 42 participants. The selection included employees from 
the largest departments and from different functions. The study is based on the model of 
illness flexibility, which contains variables for adjustment latitude and attendance 
requirements which affects how employees handle renal health (Johansson & Lundberg, 
2004).  The result show that employees have large adjustment latitude and can adjust their 
work to their ability. The study also show that it is possible for employees to take time off 
instead of calling in sick in order to avoid the unpaid day due to sickness. Other consequences 
due to sick leave are catching up work or more work to colleagues. People feel loyalty 
towards their colleagues and do not want them working more in their place. All these factors 
together with a norm coming to work regardless of slight renal health, as well as feeling 
responsible and enjoying work leads to a large attendance requirement. The conclusion is that 
presenteeism exists and this may lead to reduced productivity and a risk for infection. One 
way to reduce the presenteeism could be to reduce the flexibility. However, this may lead to 
worse consequences such as long term sick leave and impaired psychosocial working 
environment. 
 
Keywords: Adjustment latitude, attendance requirements, flexibility, presenteeism, 
responsibility 
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Introduktion 
Bakgrund 
Arbetet är en central del av människans liv och organisationen människan arbetar i påverkar 
henne. Människor som delar arbetsplats delar också gemensamma upplevelser, tankar och 
åsikter eftersom de vistas i samma sociala sammanhang. Tillsammans utvecklar de en 
gemensam kultur som innebär gemensamma normer och värderingar. Organisationer påverkas 
av den nationella kulturen. Det kan vara synen på maktavstånd, politiken men också generella 
åsikter om olika fenomen (Jacobsen & Thorsvik, 2008: 131-140). Allvin, Aronsson, 
Hagström, Johansson och Lundberg (2006) menar att arbetet har förändrats i Sverige under de 
senaste åren. Nu är kraven höga på att individen själv ska planera och genomföra sitt arbete. 
Målstyrning har blivit vanligt förekommande och industrier har effektiviserats. Kraven på den 
enskilda individen har därmed blivit större, vilket individen måste hantera genom olika 
strategier. Det kan vara att intensifiera sin arbetsinsats, arbeta utanför den ordinarie 
arbetstiden och arbeta trots nedsatt hälsa. Kraven bemöts med ett individuellt kompenserande 
handlingsmönster, som att ta ut semester eller kompledighet istället för att sjukanmäla sig 
(Aronsson & Gustafsson, 2002b). Det var 30 procent som uppgav att de hade tagit 
kompledighet eller semester istället för att anmäla sig sjuka i en studie av Aronsson och 
Gustafsson (2002a). I en undersökning av Dew, Keefe och Small (2005) konstaterades ett 
samband mellan arbetsplatsens arbetsmiljö och sjuknärvaro. Efter intervjuer inom tre olika 
verksamheter fann de att alla hade sjuknärvaro men att orsaken till det skilde sig åt. På ett av 
företagen var lojalitet anledningen till sjuknärvaro, på ett annat var det identiteten som fick 
dem att vara sjuknärvarande och på den tredje verksamheten var privatekonomin och utsatt 
position på arbetsmarknaden orsaken. Slutsatsen blev att individens handlande måste ses i 
relation till organisationen som individen är en del av. Valet som görs på morgonen när 
individen känner sig dålig är beroende av flera olika faktorer och det är ett komplext problem 
som måste studeras i sitt sammanhang och inbäddas av historiska, ekonomiska och sociala 
strukturer (Dew, Keefe & Small, 2005).  
 
Kärnkraftverket Ringhals har en mycket låg sjukfrånvaro, endast 1,8 procent vilket är lägre än 
genomsnittet i Sverige som har en sjukfrånvaro på 3,3 procent (Svenskt Näringsliv, 2011-05-
13). Personalorganisationerna på Ringhals har ställt sig frågande till nivån och menar att en 
del av sjukfrånvaron inte kommer med i statistiken. Även strålsäkerhetsmyndigheten har gjort 
en bedömning att personalavdelningen bör utreda om det finns någon form av dold 
sjukfrånvaro. Detta efter att de uppmärksammat att sjukfrånvaron varit mycket låg samtidigt 
som stressnivån enligt medarbetarunderökningar varit hög. Även personalorganisationerna 
menar att stressnivån är hög i organisationen. Utifrån dessa frågeställningar önskar 
personalavdelningen få en ökad förståelse för den uppmärksammade problematiken. De 
önskar få svar på hur medarbetare på Ringhals hanterar nedsatt hälsa och om det förekommer 
någon form av sjuknärvaro.  
 
 
Begreppsdefinitioner 

Sjuknärvaro 
Sjuknärvaro definieras att vara sjuk men ändå inte vara sjukanmäld (Kivimäki, Head, Ferrie, 
Heminingway, Shipley, Vahtera, Marmot, 2005). I denna definition inkluderas uttag av 
semesterledighet och kompledighet som Aronsson och Gustafsson (2002a) definierar som 
dold sjuknärvaro, istället för att avgränsa fenomenet till de som kommer till arbetsplatsen 
sjuka.  Andra definitioner på begreppet innefattar att känna sig sjuk istället för att vara sjuk 
(Johns, 2009). Att känna sig sjuk avgränsas inte till det fysiska hälsotillståndet utan inkluderar 
också livskriser, sorg och graviditet (Johansson & Lundberg, 2004). I denna uppsats 
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definieras sjuknärvaro; Att känna sig sjuk men ändå inte vara sjukanmäld (inkluderar dold 
sjuknärvaro och att arbeta hemifrån trots att känna sig sjuk).   
 

Stress 
Enligt Lazarus (1991, 1998) kan stress beskrivas som en process och definieras som ”ett 
mönster av kognitiva värderingar, fysiologiska responser och beteendetendenser som sker när 
individen upplever obalans mellan de krav som ställs i en situation och tillgängliga resurser 
för att hantera kraven”. I denna studie diskuteras stress brett och inkluderar hela processen. 
Från kraven som ställs på medarbetarna i organisationen, deras upplevelse av resurser för att 
möta kraven samt eventuella fysiologiska påföljder som kan leda till sjukfrånvaro och 
sjuknärvaro.  
  

Flexibilitet 
Grönlund (2004:20) definierar flexibilitet ”Förmåga att reagera på eller anpassa sig till 
förändringar”. Sennett (2006:67) förklarar begreppet med en trädmetafor, att ett träd 
visserligen rör sig i vinden men att grenarna ändå fjädrar tillbaka till sitt utgångsläge- förmåga 
att både ge efter och räta upp sig. Detta begrepp används främst för att beskriva hur 
medarbetaren i organisationen anpassar sig efter organisationens krav, som ibland kan vara 
stora och då kräva en anpassning av individen.  
 
 

Teoretisk referensram och tidigare forskning 
 
 

Sjukflexibilitet 
Utgångspunkt för uppsatsen är sjukflexibilitetsmodellen som har tagits fram och empiriskt 
testats av Johansson och Lundberg (2004) (se fig. 1). Den togs fram i i syfte att användas vid 
analyser av sjukfrånvaro och sjuknärvaro. Samband mellan modellens faktorer testades i en 
kvantitativ undersökning på personer som uppgav att de varit sjukfrånvarande eller 
sjuknärvarande minst en gång. Sambandet mellan faktorerna handlingsutrymme och 
närvarokrav studerades i relation till sjuknärvaro och sjukfrånvaro . Begreppen hade 
diskuterats i liknande studier innan Johanssons och Lundbergs (2004) (se Kristensen, 1995)  
men då inte empiriskt testats. Närvarokrav har förklarats som en anledning till sjuknärvaro i 
flera studier (Aronsson & Gustafsson, 2005,2000; Dew, Keefe, Small, 2005). Även 
handlingsutrymme har studerats i relation till sjuknärvaro och sjukfrånvaro och har visat sig 
ha samband, dock mindre tydligt samband än närvarokrav (Johansson & Lundberg, 2004; 
Aronsson & Gustafsson, 2005). 
 
Modellen betonar valet människor ställs inför vid minskad kapacitet att arbeta trots problemet 
eller anmäla sig sjuka och då stanna hemma (Johansson & Lundberg, 2004). Nedsatt kapacitet 
är utgångspunkt i modellen vilket inkluderar flera olika typer av saker som ohälsa, graviditet, 
sorg eller livskris.  Modellen utgår från att olika arbeten och livssituationer har olika 
förutsättningar att hantera en och samma typ av problem. Den nedsatta kapaciteten påverkar 
individens arbetsförmåga och därför är det en pil mellan nedsatt kapacitet och arbetsförmåga. 
Arbetsförmågan vid exempelvis graviditet eller förkylning är olika beroende på typ av arbete. 
Handlingsutrymmet i arbetet, som att kunna välja att arbeta hemifrån, påverkar 
arbetsförmågan och därför är det en pil mellan delarna i modellen. Dimensionen 
handlingsutrymme är en central del i modellen som beskriver människans möjlighet att 
minska eller förändra sitt arbete vid lägre arbetskapacitet. För att kunna bibehålla 
arbetsförmågan trots minskad kapacitet ska handlingsutrymmet vara högt. Det finns ett 
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samband mellan arbetsförmåga och sjukfrånvaro men valet att sjukanmäla sig eller inte, är 
också beroende på närvarokravet. Delen närvarokrav är den slutgiltiga dimensionen innan 
beslutet tas och syftar på de negativa konsekvenser som frånvaron medför. Det kan vara 
konsekvenser för individen, kollegor eller för tredje part som kunder/klienter. Närvarokraven 
kan komma både från arbetsorganisationen och från individen själv. Negativa konsekvenser 
som skapar närvarokrav kan vara att arbetsuppgifter samlas på hög, att kollegor får mer att 
göra eller förlust för verksamheten. Även organisationens interna normer och kultur påverkar 
sjukfrånvaron/närvaron. Det för att kulturen påverkar individens uppfattning om vad som är 
rätt och fel sätt att agera på vid nedsatt hälsa (Johansson & Lundberg, 2004).  
 

 
Figur 1: Sjukflexibilitetsmodellen (Johansson & Lundberg, 2004:1858). 
 
  
Handlingsutrymme 
Nedan följer teorier och tidigare forskning som sammankopplas med handlingsutrymme.  

 
Arbetsorganisation  

Organiseringen av arbetet är påverkar graden av sjuknärvaro/frånvaro (Johansson & 
Lundberg, 2004). I arbeten där den anställde har låg arbetskontroll är sjukfrånvaron högre och 
och vid hög arbetskontroll är sjuknärvaron högre. Arbetskontroll innebär att kunna anpassa 
den dagliga arbetsbelastningen efter rådande hälsotillstånd, som att kunna arbeta 
långsammare eller förkorta arbetstiden .  I arbeten med hög flexibilitet kring var och när den 
anställde ska arbeta upplevs sjuktillståndet som mindre (Aronsson & Gustafsson, 2005).  
Aronsson och Gustafsson (2002b) hade en hypotes om att personer med hög grad av 
självbestämmande har mer sjuknärvaro än de med lägre självbestämmande. Dock fick de inte 
bekräftat hypotesen vilket de bland annat förklarar med att de kunde anpassa arbetstakten och 
därför hade en högre tröskel för att betrakta sig som sjuka. De med högre självbestämmande 
ansåg sig alltså inte varit sjuknärvarande och därför var det svårt att studera genom 
enkätundersökningen (Aronsson & Gustafsson, 2002b).  
  
Flexibilitet kan delas upp på funktionell, numerisk och ekonomisk (Allvin et al., 2006). 
Funktionell flexibilitet handlar om att en person ska kunna åta sig många olika arbetsuppgifter 
och ha bred kompetens. Numerisk flexibilitet syftar på att kunna ringa in personal på 
kortvarsel och inte ha hela personalstyrkan hårt knuten till organisationen. Ekonomisk 
flexibilitet handlar om att den ekonomiska ersättningen varierar efter prestation och 
efterfrågan (Allvin et al., 2006). Flexibilitet genom förtroende är det då det ges förtroende till 
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arbetstagaren att själv ta ansvar för sitt arbete genom att sätta mål och nå dem. Arbetstagaren 
får ökat inflytande över sitt arbete och kan själv bestämma var och när arbetet ska utföras.  
Det kräver att arbetstagaren kan strukturera sin arbetsdag och själv avgöra vad som ska 
prioriteras samt vara effektiv och fokuserad. Det innebär också ständiga krav på förbättringar 
och initiativtagande från arbetstagaren som har krav på att vara med under hela processen. 
När arbetets innehåll, ramar och regler förändras blir det otydlig gränsdragning mellan 
livssfärerna arbetsliv och privatliv (Allvin et al., 2006). 
 
För att individen ska kunna hantera de ökade kraven hon/han utsätts för i den nya typen av 
flexibla arbeten utvecklar hon kompensationsstrategier (Allvin et al., 2006). Den vanligaste 
strategin är att öka arbetstakten och vara effektivare under de ordinarie arbetstimmarna och 
exempelvis dra in på lunch-/kaffepauser. En annan strategi är att överskrida arbetets ramar 
och arbeta övertid. Det kan vara att ta med arbetet hem trots att ha arbetat hela dagen. Det 
finns inte någon tydlig gräns när arbetet är klart, därför kan det vara svårt släppa arbetet utan 
att vilja justera och göra förbättringar. Den tredje kompensationsstrategin är att tänja på sin 
egen hälsa genom att arbeta trots besvär och ohälsa i syfte att prestera. Istället för att vila och 
vara sjukfrånvarande vid ohälsa väljer individen att arbeta, antingen på arbetsplatsen eller 
hemifrån  (Allvin et al., 2006; Aronsson & Gustafsson 2002a).  
 
 

Handlingsalternativ 
Istället för att sjukanmäla sig finns det även de som tar ut komp- eller semesterledighet. Detta 
kallar Aronsson och Gustafsson (2002a) dold sjuknärvaro. De som har störst andel 
semesteruttag är de med relativt fria yrken, som civilingenjörer, ekonomer och 
personalhandläggare. Det finns olika faktorer som ökar risken för sjuknärvaro.  Det kan vara 
arbetsrelaterade faktorer som att vara svårersättlig och att arbetsuppgifterna därför samlas på 
hög vid frånvaro. Tidspress är en annan faktor, vid höga krav saknar individen utrymme för 
att vara sjuk (Allvin et al., 2006; Aronsson & Gustafsson 2002a). Företagsincitament och 
belöningssystem påverkar graden av sjuknärvaro och sjukfrånvaro (Johns, 2009). I flera 
studier har resultat visat att ju mer betalt medarbetare får desto lägre sjukfrånvaro har de. 
Studier har också visat att ju svårare det är att få sjukersättning desto lägre är sjukfrånvaron 
(Johns, 2009).  Det har även gjorts studier på närvarokrav kopplat till ersättning. Föräldrar 
som hade möjlighet att anmäla att de vårdade barn gjorde det för att det gav högre ersättning 
än om de anmälde sig själva sjuka (Lovell, 2004). Aronsson och Gustafsson (2002a) 
studerade hur vanligt det var att istället för att sjukanmäla sig och ta semesteruttag eller 
kompensationsledighet. Resultatet visade att 30 procent hade tagit ut semester eller 
kompledighet istället för att anmäla sig sjuka det senaste året. Det var fler statsanställda som 
hade tagit ut semester- eller kompensationsledighet. Det förklaras med att olika arbetsplatser 
har olika praxis för när det är möjligt att ta ut semester och kompensationsledighet. Det var 
också mer dold sjukfrånvaro i arbeten där de själva måste ta igen i stort sett allt arbete än i de 
yrken där de bara behöver ta igen en liten eller ingen del. En tolkning som Aronsson och 
Gustafsson (2002a) gör är att semesteruttag är ett flexiblare sätt att handskas med kortare 
hälsonedsättningar än sjukanmälan. I samma studie visar resultat att i de yrken som har 
bristande resurser för att göra ett bra jobb höjer risken att inte vara utvilad efter semestern. 
Strategier som har till syfte att minska sjukfrånvaron får en effekt i ökad sjuknärvaro. På 
nationell nivå är politiska förändringar av samma syfte också negativa för sjuknärvaron 
(Johns, 2009).     
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Närvarokrav  
Nedan följer teorier och tidigare forskning som sammankopplas med närvarokrav.  

 
Konsekvenser av frånvaro 

Personer som är svårersättliga och som vet att deras arbete samlas på hög när de är borta är 
mer benägna att arbeta när de inte är fullt friska än personer utan arbete som samlas på hög. 
Andra faktorer som höjer sjuknärvaron är motstridiga krav på arbetet och otillräckliga 
resurser (Aronsson & Gustafsson, 2005). Aronsson med kollegor (2000) fann att yrkesgrupper 
vars uppgift var att tillhandahålla, vårda, eller undervisa hade högre sjuknärvaro. En 
anledning till sjuknärvaro är lojalitet till kollegorna. Dew, Keefe och Small (2005) gjorde en 
studie på ett litet privat sjukhus där det fanns en familjär känsla. Medarbetarna hade liknande 
arbetsuppgifter och hjälptes mycket åt, de arbetade ihop som ett lag. Anledningen till att de 
kom till arbetet trots att de kände sig dåliga var att de inte ville svika sina kollegor.  
Personer med ekonomiska problem har påtagligt större sjuknärvaro än personer utan. Personer 
som hade svårt att klara de löpande utgifterna uppgav i större utsträckning än de med bra 
ekonomi att de tog ut semester eller kompensationsledighet istället för att sjukanmäla sig 
(Aronsson & Gustavsson, 2002a, 2002b). Dew, Keefe och Small (2005) studerade 
sjuknärvaro på ett företag med anställda som hade en otrygg position på arbetsmarknaden. 
Personerna trivdes inte på arbetet men saknade möjlighet till att byta arbete. Upptill deras 
svaga privatekonomi var det deras position på arbetsmarknaden som var anledningen till deras 
sjuknärvaro.  
 

Organisationskultur 
Inom en organisation finns det ofta gemensamma uppfattningar om vad som är bra och dåligt. 
De gemensamma uppfattningarna har stor påverkan på organisationen och dess 
framgångsfaktor. En organisationskultur kan ha en motiverande effekt för att medarbetare vill 
vara en del av organisationen och därför prestera. Organisationskultur kan samtidigt vara ett 
hinder för förnyelse och förändring, för att kultur tar lång tid att förändra och därför skiljer sig 
ifrån förändringar i organisationsstrukturen som går snabbt att genomföra. De grundläggande 
antagandena som en stark organisationskultur medför är inte den enskilde i organisationen 
medveten om utan är för denne en ”sanning”. Det finns sju dimensioner av antaganden, 
relationen mellan organisationen och omvärlden, om människan är aktiv eller passiv, god eller 
ond, vad som är sanning, tid, maktavstånd och synen på konflikter. Alla dessa antaganden 
påverkar individernas handlande i olika situationer. Organisationskulturen och antagandena 
visar sig i symboler som i språket, föremål och i beteenden (Jacobsen & Thorsvik, 2008: 131-
157). Kulturer bygger på lärande för att organisationen tolkar ständigt de olika symbolerna 
och det bekräftar olika antaganden. Förståelse av organisationskultur kräver en 
helhetsuppfattning för symbolerna, värderingarna och normerna samt de grundläggande 
antagandena. Dessa delar påverkar varandra och därför går det inte att endast förstå en av 
delarna. Kulturen påverkas bland annat av ledare, ritualer och ceremonier i organisationen. 
Organisationskulturen påverkas även av yttre faktorer som den nationella kulturen och 
kulturen i den specifika branschen/marknaden som verksamheten är en del av. Desto starkare 
kulturen är ju större är förtroendet i organisationen och ett stort förtroende innebär minskat 
behov av direktstyrning och att medarbetare ges en flexiblare arbetsroll (Jacobsen & 
Thorsvik, 2008: 131-157).   
 
Styrningen av de nya flexibla arbeten sker genom företagskulturen. Människan vill vara en 
del av en gemenskap och handlar därför efter gruppens normer och kultur (Allvin et al., 
2006). Företagskulturen knyter individer till företaget och  tydliggör företagets förväntningar 
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på de anställda. En introduktionstillställning där de anställda ska sjunga en sång talar om att 
kulturen tillåter att göra bort sig. Regelbundna morgonmöten säger till individerna att det är 
viktigt att komma till samlingen. Lönestrukturer som premierar risktagande, skapar en sådan 
kultur och vice versa. Det är vanligt att företag styr sin verksamhet med olika kärnvärden som 
varje individ sedan ska applicera i sitt arbete. En anställning kan liknas med en bytesrelation 
mellan två parter, arbetsgivaren och arbetstagaren (Kahlke & Schmidt, 2002:23). Mellan 
parterna finns det förväntningar och förhoppningar på vad anställningen kommer föra med sig 
som kallas för det psykologiska kontraktet. Förväntningarna kan vara instrumentella 
förväntningar på lön och utveckling men också känslomässiga förväntningar om att det 
exempelvis ska vara kul på jobbet. Som chef är det viktigt att ta hänsyn till medarbetarnas 
förväntningar och vara tydlig med sina. Ett exempel på det psykologiska kontraktet är en 
småbarnsförälder som vid en anställningsintervju hör den blivande chefen säga att det anses 
fullt normalt att småbarnsföräldrar är sjukfrånvarande oftare än övriga. Personen får jobbet 
och blir sjukfrånvarande men i praktiken är inte småbarnsföräldrarna sjukanmälda på 
arbetsplatsen och chefen säger ifrån. Kontraktet mellan parterna är då skadat för att 
”förmånen” att tillåtas vara sjukanmäld var en faktor som gjorde det möjligt för den anställde 
att ta anställningen (Kahlke & Schmidt, 2002). För att styra medarbetena har 
internmarknadsföring blivit vanligt.  Det handlar om att sända ut ett positivt budskap till 
personalen genom förebilder och uppmaningar. Syftet med det är att den enskilde 
medarbetaren sedan ska kunna spegla sig i det positiva företag som denna tillhör. Denna typ 
av styrning är allt viktigare när flexibiliteten är stor för de anställda genom tid och rum. En 
viktig del av styrningen sker då genom företags övergripande symbolsystem. Genom en 
gemensam kultur och språkbruk ska medarbetare motiveras (Allvin et al., 2006). Det finns 
även ett samband mellan sjuknärvaro/frånvaro och kulturen. Det kan konstateras för att det är 
stor skillnad mellan olika yrkeskategorier, som har olik kultur (Aronsson et al., 2000).  
 

Arbetsglädje 
Arbetsglädje är en faktor som har samband med god hälsa (Josepson & Vingård, 2002). 
Arbetsglädje skapas av bland annat positiv feedback, god stämning och gemenskap bland 
kollegor, känsla av delaktighet, rimlig arbetsbelastning och tillräckligt med resurser. Högt 
självförtroende och en positiv inställning är också bidragande faktorer till arbetsglädje 
(Berggren & Josefsson, 2010). Aronsson och Gustavsson (2002b) använde variabeln 
prestationsbaserad självkänsla i en kvantitativ undersökning genomförd på 3801 personer och 
fann ett samband mellan variabeln och sjuknärvaro. Därför menar de att prestationsbaserad 
självkänsla kan betraktas som en riskfaktor och en förhöjd risk för sjuknärvaro. Med 
prestationsbaserad självkänsla menar Aronsson och Gustavsson (2002b) personer som har 
svårt att säga nej till andras önskemål och förväntningar. Den prestationsbaserade 
självkänslan rubbas enklare av omgivningens krav än den basala självkänslan som är relativt 
stabil (Allvin et al., 2006). 
  
 Stress 
Stress är ursprungligen något bra och en nödvändig funktion som syftar till att höja kroppens 
beredskap för att klara av utmaningar. Stress är farligt först när kroppen inte får möjlighet att 
återhämta sig efter stress. Det för att kroppen behöver balans mellan de nedbrytande- och 
uppbyggande processerna som styrs av det autonoma nervsystemet. Detta kan störas vid 
långvarig stress då kroppen bryts ner mer än den byggs upp. Då kan viktiga processer i 
kroppen komma att skadas. Långvarig stress kan ge konkreta fysiska skador på nervceller i 
hjärnan och på kortare sikt kan stressymptomen vara trötthet, nedstämdhet, minskad 
prestationsförmåga, sömnproblem och nedsatt immunförsvar (Berggren & Josefsson, 2010).  
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Krav-kontrollmodellen är en mycket använd och välförankrad stressmodell i litteratur om 
stress och arbetsmiljö (se bl.a. Allvin et al., 2006, Berggren & Josefsson, 2010). Modellen tar 
hänsyn till arbetets flera olika förhållanden för att förstå hur negativ stress uppstår (Berggren 
& Josefsson, 2010). Modellen (Figur 2) förklarar relationen mellan yttre psykiska krav och de 
möjligheter till beslutsutrymme och stöd som människor får i sin miljö. Modellen består av 
variablerna krav och beslutsutrymme (kontroll) samt socialt stöd  (Theorell, 2003:17-18). 
Beslutsutrymme innefattar den möjligheten som medarbetaren har att fatta beslut om sitt egna 
arbete. Begreppet beslutsutrymme ligger mycket nära handlingsutrymme som handlar om de 
möjligheter som ges av organisationen till medarbetaren att fatta beslut i sitt arbete, både 
påverkansmöjligheter och kunskapskontroll. Denna del kan sammanfattas med kontroll i 
arbetet (Theorell, 2003). Socialt stöd innebär både praktisk och känslomässig hjälp. När 
variabeln stöd kompletterar variablerna krav och kontroll skapas en kub (Theorell, 2003). Det 
sociala stödet kommer från människor som finns i omgivningen och kan både vara praktiskt 
och känslomässigt stöd från chefer och arbetskamrater. Det sociala stödet har stort inflytande 
på graden av kontroll och på hur krav bemöts. Brist på socialt stöd kan i förlängningen leda 
till missnöje med arbetet och till och med depression samtidigt som högt socialt stöd kan 
minska risken för stress (Allvin et al., 2006). Modellen lokaliserar ”ideal” arbetet som innebär 
högt stöd medan motsatsen, den ”iso-spända” situationen, innebär kraftigt ökad risk för 
sjukdom (Theorell, 2003). Arbeten med hög kontroll är mindre drabbade av stress och de som 
är mest drabbade av hjärt- och kärlsjukdomar (som är en följd av stress) är arbeten med låg 
kontroll och höga krav (Allvin et al., 2006). Modellen har används för analys av långvarig 
sjukfrånvaro (RFV, 2003,10). Resultatet av analysen visade att långtidssjukskrivna i högre 
utsträckning än normalbefolkningen upplever sig ha höga krav, låg egen kontroll och svagare 
socialt stöd.  
	  

 
Figur 2. Krav-kontrollmodellen (Theorell, 2003:18) 
 
 

Effekter av sjuknärvaro 
Svenska forskare konstaterade 2009 ett samband mellan sjuknärvaro och långvarig nedsatt 
hälsa (Bergström, Bobin, Hagberg, Lindh, Aronsson & Josephson, 2009). Detta förklarar de 
med att sjuknärvaro för med sig problem utöver det ursprungliga hälsoproblemet (exempelvis 
förkylning), som stress och obalans. Det i sin tur påverkar personens biologiska system och 
hälsa negativt. Aronsson med kollegor (2009) har funnit ett samband mellan sjuknärvaro och 
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ryggont och trötthet. Ytterligare en negativ effekt av sjuknärvaro är minskad produktivitet 
(Nebenzahl, 2004). Sjuknärvaro har också diskuterats som ett risktagande och en ökad risk för 
att göra fel (Milano, 2005) Det finns också en risk att smitta kollegor och kunder vid 
sjuknärvaro (Demerouti, Le blank, Bakker, Schaufeli & Hox, 2009). 
 
Mot bakgrund av ovanstående teorier och tidigare forskning samt intresset från Ringhals att få 
en ökad förståelse kring den låga sjukfrånvaron har förevarande undersökning följande 
inriktning: 
 
Syfte 
Syftet är att undersöka hur Ringhals medarbetare hanterar nedsatt hälsa med utgångspunkt i 
sjukflexibilitetsmodellen utifrån följande frågor: 
 
Frågeställningar 

1. Hur upplever medarbetare sitt handlingsutrymme? 
2. Hur upplever medarbetare sitt närvarokrav? 
3. Hur uppfattar medarbetare sjuknärvaro på Ringhals? 
4. Vilka effekter kan eventuell sjuknärvaro medföra?  

 
 
 

Metod 
 
Gruppintervjuer 
Gruppintervju innebär att en mindre grupp människor möts för att diskutera ett ämne som 
framförs av forskaren (Wibeck, 2000). Denscombie (2009) menar att en optimal 
gruppintervju består av 6-9 deltagare då större grupper hämmar mindre självsäkra människor.  
Främsta anledningen till valet att göra gruppintervjuver var att få höra fler personers åsikter 
på ett effektivt sätt. Ytterligare en starkt bidragande orsak till valet var syftet att studera hur 
medarbetare hanterar nedsatt hälsa, vilket inkluderar medarbetares närvarokrav och då också 
kulturen, som antogs skulle vara enlare att studera i grupp. Wibeck (2000) menar att 
gruppintervjuer är lämpligt att använda när handlande och motivation ska studeras för att 
deltagarna då kan diskutera och jämföra sina erfarenheter och förklara sitt handlande. 
Ytterligare en fördel med gruppintervjuer är att de ger ett större antal röster och urval smidigt 
upptill att gruppdynamiken som skapas vid gruppintervjuer ger en bättre uppfattning om vad 
en grupps åsikter istället för att ge svar på olika individers åsikter (Denscombie, 2009). Även 
Trost (2005) beskriver gruppdynamiken som en fördel då det ger respondenterna möjlighet att 
bygga vidare på varandras idéer och bekräfta varandras berättelser. En nackdel med 
gruppintervjuer är att det inte är lika lätt för informanterna att vara öppna och komma till tals 
som i enskilda intervjuer (Denscombie, 2009). För att skapa trygghet i grupperna var 
utgångspunkt att intervjua grupper som var lika och därför valdes befintliga arbetsgrupper. 
Denscombie (2009) menar att grupper med liknande deltagare har enklare att tala öppet om 
saker som annars hade kunnat vara besvärande att prata om. Wibeck (2000) menar att 
diskussioner som rör deltagarnas situation på en gemensam arbetsplats inte bör blanda chefer 
med övriga anställda. Mot bakgrund av dessa argument intervjuades befintliga arbetsgrupper i 
grupp.  
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Informanter  
Fem grupper har intervjuats och sammanlagt har 42 personer deltagit i undersökningen. 
Tillsammans med personalavdelningen valdes befintliga grupper ut som tillsammans 
representerar de största yrkeskategorierna och avdelningarna på Ringhals. Grupper som var 
involverade i den pågående revisionen valdes bort i undersökningen. Revision innebär att ett 
reaktorblock ställs av för att testas och rustas upp, vilket kräver hög arbetsbelastning. 
Grupperna som intervjuades var;  
 
Kontrollrumspersonal: Gruppen bestod av tio män i varierade ålder, medelåldern var runt 40 
år. De flesta var processoperatörer, en var turbin operatör, två reaktoroperatörer och en är 
skiftchef. De arbetar alla treskift och jobbar tillsammans vid högtider, nätter och vardagar. 
Detta gör gruppen sammansvetsad och en av informanterna jämförde gruppen med en familj. 
Arbetstiderna är mellan 06:45-15:00, 14:45-23:00, 22:45-07:00. Det finns krav på en viss 
bemanning i kontrollrummet vilket innebär att om någon blir sjuk får en med liknande 
befattning från skiftet innan stanna kvar ett halvt skift och en från skiftet efteråt komma in ett 
halvt skift tidigare.  
 
Analytikerna: Gruppen bestod av fem kvinnor och sju män i blandade åldrar, en medelålder 
runt 45 år. Två av männen var specialister vilket innebär större befogenheter och inlöst 
övertid som betyder att de får samma månadslön oavsett om de arbetar fler timmar en månad 
mot extra semesterdagar. De andra fick betalt för övertid och hade flextid. De var alla 
ingenjörer med en analytisk roll som deltar i projekt och årsuppdrag. Ingen av deltagarna var 
chef men en var ställföreträdande för chefen som var frånvarande. De har ett fritt arbete med 
deadlines och mål att uppfylla. Deras chef varnade för stort bortfall och därför skickades 
inbjudan till 22 personer, bortfallet blev tio personer. 
 
Projektledarna: Gruppen bestod av sex män och en kvinna i 40-årsålden. En av männen var 
gruppchef och övriga var projektledare för projekt med minst 5-10 personer. Alla 
informanterna hade inlöst övertid som innebär att de inte får extra betalt för att arbeta övertid 
utan har samma månadslön oavsett, mot de får dem fler semesterdagar.  Gruppen menade att 
de ofta arbetar mer än 40 timmar i veckan men tycker ändå att det är bra med inlöst övertid 
för att ibland krävs det mer och ibland mindre.	  Intervjun med projektledarna låg i anknytning 
till deras veckomöte. Tio deltog på mötet men tre av dem kunde inte delta i intervjun. 
	  
Underhållspersonal: Gruppen bestod av nio män i blandade åldrar men med en hög 
medelålder på runt 50 år. Fem stycken var tekniker, en revisionsplanerare, en 
underhållsingenjör och två arbetsledare. Teknikerna har individuella områden de är bättre på 
och utifrån det parar arbetsledaren ihop teknikerna två och två, dock kunde alla arbeta ihop 
för alla skulle kunna allt. De arbetade dagtid och har flextid.  
 
Administratörerna: Gruppen bestod av tre kvinnor med en medelålder på ca 45 år. De har ett 
varierande arbete som handlar om att lösa administrativa problem, skriva protokoll och 
utbilda personal i administrativa dataprogram. De har olika ansvarsområden men samtidigt 
möjlighet att hjälpa varandra. De sitter i enskilda rum eller i rum två och två. De är stöd åt 
andra avdelningar och träffar därför den avdelningen mer än sin egen. Endast 30 procent av 
administratörerna är anställda av Ringhals och resterande är inhyrda från bemanningsbyråer. 
Det medför mer ansvar till de som är anställda av Ringhals för att vissa möten är 
sekretessbelagda och då kan inte inhyrda delta. De arbetar dagtid och har flextider. En kallelse 
skickades ut till tio verksamhetsadministratörer men endast tre kom. Anledningen till 
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bortfallet var troligtvis en sen inbjudan. Dock var det inte möjligt att boka in en annan dag då 
deras kalendrar var uppbokade framöver. 
 
 
Instrument 
Intervjuguiden (se bilaga 1) är gjord utifrån sjukflexibilitetsmodellens två faktorer, 
handlingsutrymme och närvarokrav (Aronsson & Gustafsson, 2005). Faktorerna är breda och 
går ibland in i varandra. Det är en  uppdelning där de konkreta delarna av anställningens 
struktur som arbetstider och innehåll är en del av handlingsutrymmet och de mer abstrakta 
faktorerna som kultur och värderingar är en del av närvarokrav. Enligt trattmodellen passar 
det bättre att börja med enklare frågor (Denscombie, 2009). Därför började intervjuerna med 
att informanterna fick presentera sig och förklarar sitt arbete. För att förstå deras 
handlingsutrymme är det relevant att förstå deras arbete. När en tydligare bild av det har givits 
följer frågan vad de kan förändra när de inte har full arbetskapacitet (se bilaga 1). Första 
frågan under närvarokrav handlar om konsekvenser. För att deras svar inte skulle 
missuppfattas fick de rangordna konsekvenserna. Frågan följs av en värderingsfråga om var 
gränsen går för att sjukanmäla sig.  Efter det följde en konkret fråga om de själva, deras 
kollegor samt deras chef arbetat när de känt sig sjuka och egentligen borde vilat. Den sista 
delen av intervjuguiden behandlar mer övergripande frågor kring sjuknärvaro. Om de tror att 
den är större eller mindre på Ringhals än i Sverige generellt och vilka effekter en eventuell 
sjuknärvaro kan ha (Se bilaga 1). 
 
 
Procedur 
Innan inbjudan till intervju skickades ut fördes en diskussion med respektive gruppchef. I 
vissa fall tog chefen ansvar för att vidarebefordra inbjudan och föreslog då en passande tid 
och lokal men i andra fall skickades en inbjudan med förslag på tid och konferensrum direkt 
den tillfrågade. Intervjuerna genomfördes i konferensrum vid alla tillfällen utom med 
skiftlaget som genomfördes i kontrollrummet. Tillgången till Ringhals sammanlänkade 
program för bokning av personal och konferensrum förenklade bokandet av intervjuer. Flera 
av cheferna var tydliga med att gruppen hade mycket att göra och önskade att korta ner tiden. 
Den föreslagna tiden var 1 1/2 timma men vid ett fall godkändes endast en timma och vid ett 
annat 40 minuter. Vid den korta intervjun ersattes deras beskrivning av sitt arbete mot att de 
istället bekräftade en allmän beskrivning av yrket.  
 
Informanterna informerades om att intervjumaterialet skulle behandlas konfidentiellt och att 
deras deltagande var frivilligt. De accepterade att intervjun spelades in vilket den sedan 
gjordes. Under varje intervju erbjöds fika i syfte att lätta upp stämningen. Stämningen skilde 
sig åt mellan intervjuerna. Skiftlaget var ganska reserverade och ett par i gruppen pratade lite. 
Intervjun med analytikerna var informativ och en avslappnad diskussion uppstod inte riktigt. 
Projektledarna var öppna och diskussion påbörjades fort. Underhållspersonalen var också 
öppna men aningen ”macho-aktiga” och spexiga mot varandra. Intervjun med 
administratörerna var mer avspänd och öppen. Efter ett par intervjuer uppstod en säkerhet i 
rollen som intervjuare. Då ställdes tydligare och relevantare frågor och intervjutekniker som 
att vara tyst testades. Direkt efter intervjuerna transkriberades inspelningarna. Upptill 
inspelningen fördes också anteckningar för att få med andra intryck och tankar under 
intervjuerna.  
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Etiska överväganden 
De forsknings etiska principerna inkluderar krav på information, samtycke, konfidentialitet 
och nyttjande (Vetenskapsrådet, 2002). Kravet på information innebär att deltagarna ska 
informeras om undersökningens syfte och att det är frivilligt att delta. Varje deltagare fått den 
information (i mail och/eller under intervjun). Kravet på samtycke har också uppfyllts då 
deltagarna frågats om lov till att spela in intervjun. Kravet på konfidentialitet har beaktats då 
deltagarna inte har presenterats med namn utan endast befattningstillhörighet. Namnet på 
Ringhals har dock presenterats men då verksamheten är stor bör det inte möjliggöra en 
identifikation av enskilda individer för utomstående. Nyttjandekravet innebär att den 
insamlade informationen inte får användas till något annat ändamål än det forskaren hävdat.  
Efter diskussioner med personalavdelningen är denna studie inte avsedd som en grund inför 
ett förändringsarbete utan endast för att ge ökad förståelse för hur medarbetare handlar och 
resonerar vid nedsatt hälsa. Skulle den ökade kunskapen bidra till någon förändring var det 
inte denna studiens syfte.  
 
 
Analys 
Denna studie grundas i en hermeneutisk vetenskapsteori vilket innebär att den söker förståelse 
om gruppers och individers livsvärld. Forskningsprocessen är interaktiv induktion som 
innebär att studien inleds med att söka fakta och teorier i området innan ny kunskap söks 
(Hartman, 2010). Därför skapades frågor efter teorin, främst efter sjukflexibilitetsmodellen 
(Johansson & Lundberg, 2004). Under intervjuerna påbörjades analysen när informanterna 
bekräftade eller avslog summeringar av diskussioner. I direkt anslutning till intervjuerna 
transkriberades ljudinspelningen från intervjuerna. Att transkribera ger värdefull information 
till forskaren och underlättar analysen av det insamlade materialet (Denscombie, 2009). Efter 
att intervjuerna transkriberats påbörjades meningskoncentrering för att lättare kunna 
överblicka texterna och förstå de (Kvale, 1997:175-178). För att analysera vidare lades 
liknande koncentreringar ihop och teman skapades. Varje intervju analyserades enskilt och en 
sammanfattning av varje intervju skrevs och mailades sedan ut till respektive intervjugrupp. 
De fick då möjlighet att verifiera informationen. Ett par rättelser skickades tillbaks och 
ändringar gjordes i texten. Sedan summerades texterna och analyserades utifrån syftet, vilket 
innebar att information som för syftet var irrelevant sållade bort.  
 
 
 

Resultat 
 
Medarbetares upplevda handlingsutrymme 
 

Arbetsorganisation 
Flera av de intervjuade grupperna uppgav att de kunde förändra arbetet om de kände sig 
mindre bra. Att vara underhållstekniker på Ringhals beskrevs som ett fritt och självständigt 
yrke. ”Alla sköter sitt, det är ingen som säger att du ska stå vid en maskin mellan 07:03 till 
08:55, det funkar inte, vi har eget ansvar.” Informanterna var tydliga med att arbetet är bättre 
lämpat att vara sjuk på än exempelvis en fabrik med löpandeband.  
 

”Bara man kommer ur bilen så kan man ta sig hit. Det brukar inte hjälpa att ligga 
hemma och någon nytta gör man alltid här. Det är värre om man arbetar vid ett 
löpande band, då kan man inte ha ont i ryggen. Men här finns det alltid någon 
nytta du kan göra trots att det gör lite ont.. Känner man sig dålig kan man göra 
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något annat som att gå igenom pärmar och annat som ska göras inför revisionen. 
Men ett vanligt arbetspass skulle man inte orka med om man är dålig.” 
 

Det sämsta med att vara underhållstekniker tycker gruppen är att det ibland kan vara mycket 
väntetider för att arbetet står stilla vid väntan på tillstånd och annat. Ibland finns det mycket 
jobb men oftast är det inget akut så det mesta kan de vänta med till dagen därpå. Arbetet i ett 
kontrollrum är också lugnt ibland. När det är det sa en av operatörerna att de kan lägga sig en 
stund i soffan i fikarummet och ta en Alvedon om de känner sig mindre bra en dag. 
Skiftchefen poängterade dock att de måste vara alerta på jobbet för att det kan bli brandlarm 
eller vad som helst och då krävs det att de kan springa och klättra. Vid nedsatt hälsa kan de 
som har hemarbetsplats arbeta hemma. Analytikerna menade att när de är sjuka kan de känna 
sig bra ett par timmar men sämre några och då arbeta när de mår bra. Projektledarna tyckte att 
det är jättebra kunna arbeta hemifrån. Då kan de sitta hemma om de är lite krasslig för att bli 
av med det mest akuta jobbet och kunna få ut information till folk.  
Projektledarna som har ett mycket flexibelt arbete har möjligt att åka till Ringhals om de har 
ett viktigt möte men sedan åka hem igen och fortsätta där. Vid mindre viktiga möten finns det 
också möjlighet till att delta över konferenstelefonen och då inte behöva ta sig hemifrån.  
 

”Det kan ju vara dagar som man känner sig tvungen att vara på jobbet helt 
enkelt. Är man då bara lite halvhängig så åker man till jobbet den dagen. Men om 
man är lite halvhängig så kan man jobba hemifrån om man inte behöver vara på 
plats.” 
 

Även administratörerna hade möjlighet att förändra arbetet om någon av de kände sig sämre 
en dag. De menade att det brukar gå bra att komma till arbetet ändå för att de hjälps åt och de 
får göra arbetet i sin egen takt. Klarar de inte att skriva ett protokoll finns det en 
ställföreträdande och de kan hjälpa varandra om någon av dem inte orkar, annars kan 
mötesdeltagarna skriva protokoll själva. I och med att deras arbete är varierande beror deras 
handlingsutrymme till stor del på vad de har i kalendern den dagen. När de t.ex. håller i 
utbildningar krävs det mycket för att stanna hemma men även då brukar det gå bra. Det för de 
alltid är två som håller i utbildningar så om en av dem känner sig dålig kan den friska ta större 
ansvar och efter utbildningen som vanligtvis är på förmiddagen kan de gå hem. Även 
teknikerna uppgav att de hjälps åt. De menar att de är duktiga på att hjälpas åt och har en av 
dem exempelvis ont i ryggen kan den andra lyfta mer. Att de skulle vara så hjälpsamma är 
dock inte helt klart för diskussion fördes om de verkligen skulle ”bjuda på den”, att visa sig 
svag inför kollegorna. Troligtvis kan inte alla be om extra hjälp men sannolikt några. Om 
någon känner sig sämre en dag kan de också omprioritera och arbetsledaren kan ge enklare 
arbetsuppgifter till den personen. De är väldigt flexibla och brukar därför klara det mesta.  
Det nämndes också som en fördel från underhållsavdelningen att de har stora ytor att röra sig 
på. Det förenklar att kunna hålla sig på avstånd när de exempelvis är förkylda. Det händer att 
de kommer till jobbet när de är förkylda och då har det hänt att de säger ifrån till den förkyla 
att hålla sig på avstånd. ”Man har väl sagt, ´-håll dig på avstånd, du är inte pussvänlig, håll 
dig för fan på avstånd”. De som har enskilda kontorsrum har möjlighet att stänga inne sig om 
de är förkylda och lite krassliga. De undviker då att smitta kollegor genom att inte fika 
tillsammans med dem. 
 
Det är stor skillnad på gränsen mellan arbete och fritid, mellan exempelvis skiftlaget och 
projektledarna. När ett skiftlag går hem tar ett annat över och därför kan de släppa arbetet. 
Kontrollrumspersonalen tycker att det är skönt att kunna släppa ett problem till nästa skift och 
när de är tillbaka är problemet löst. Som projektledare är det otydligare gränser mellan 
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arbetsliv och privatliv. De har svårt att släppa jobbet helt när de lämnat Ringhals och de kan 
arbeta hemifrån. Många av de som har hemarbetsplats väljer att arbeta hemma någon gång i 
veckan för att de anser att de är effektivare där för att de inte blir störda i samma utsträckning 
som på Ringhals. 
 

Handlingsalternativ 
Administratörer, underhållspersonal och analytikerna har flextid med en kärntid mellan 9-15. 
Därför kan de ta några timmar efter lunchen om de känner sig dåliga. Alla medarbetare har 
också ATF-timmar (arbetstidsförkortning) som innebär ca 80 timmar under ett år att fritt 
disponera över.   
 

”Vi har ett antal timmar som vi får använda om vi t.ex. vill gå hem tidigare. Så 
känner man sig dålig kan man välja att arbeta en halvdag istället. Är man 
sjukanmäld så förlorar man mycket pengar och det märks i lönekuvertet och det 
känns fel att sjukanmäla sig vid tre, det känns kalkylerande, då tar jag hellre ut 
kompledighet”. 
 

Analytikerna förklarade att de kan ta ut flextid även under kärntiden om de har fört en dialog 
med sin chef innan, och deras chef brukar inte vara omöjlig enligt gruppen. Delar av gruppen 
erkänner att det har hänt att de tagit ut komptimmar för att komma ifrån karensdagen. 
Speciellt om de har haft mycket innestående tid och känner att ”detta hinner jag ändå inte ta 
ut”. En av informanterna tar upp problemet med att hon ibland känner sig väldigt trött på 
jobbet. Det fick en av de andra att berätta att han ibland tar ut semester eller kompledighet för 
att återhämta sig.  
 

”Känner man sig trött kan man ta lite semester, det finns ju komp och allt möjligt. 
Det kan vara rätt tråkigt här trots allt och då vill man hålla sig borta. Då kan jag 
ta semester eller kompledighet, ledigt vad det nu är för något… När man är trött 
över en viss nivå så måste man ta ledigt för då är det bättre att vara någon 
annanstans”. 
 

De som har inlöst övertid menade att de kunde gå hem tidigare om de känner sig krassliga, för 
att de har arbetat in de timmarna flera gånger om. För att slippa karensdagen medger 
projektledarna att de kan ta ut ATF-timmar istället. En av informanterna sa att han tyckte det 
var bra för att då säkert blir av med de, dock med en gnutta ironi. 
På frågan till underhållsavdelningen om hur de brukade göra när de var sjuka svarade en av 
dem hur de bör göra. Han sa att det är okej att ta ut kompledighet men då samtidigt anmäla sig 
sjuk. Dock frågade en av killarna hur det görs, vilket tydliggör att det kanske inte är så 
självklar. Det diskuterades också om hur en sjukanmälan ska göras utan att de kom fram till 
något klart svar. Skiftlaget anmäler sig alltid sjuka om det är frånvarandeorsaken men har de 
extra kompledighet kan de ta ut några timmar för att täcka upp förlusten som karensdagen 
medför. Ingen medarbetare på Ringhals har stämpelklocka utan när medarbetare kommer till 
arbetet får de själva rapportera. 
 
  
Medarbetares upplevda närvarokrav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

Konsekvenser av frånvaro 
Analytikerna är överens om att det blir extra arbete om de stannar hemma ett par dagar, 
speciellt om de har en deadline inom kort.  
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”Har man en deadline inom kort får man kanske dra in på matraster och jobba 
över för att ta igen”. En annan informant sa; ”Efter en tuff vinter med sjuka barn 
hade jag haft svårt att få ihop det om jag själv blivit sjuk. Då biter jag ihop och 
jobbar hemma för att om jag ska lyckas hålla näsan ovanför vattenytan måste jag 
jobba undan lite för att det är ingen annan som gör det åt mig”. 
 

Sjukfrånvaro innebär även extra arbete för administratörerna när de kommer tillbaka. De har 
alla sina ansvarsområden och uppgifter som inte någon annan gör åt dem. Vid tillfällen då 
kollegor har varit borta under en längre tid har de fått överta dennes arbete men det är först 
när någon frågar efter något som de märker att det inte har gjorts. Även tjänstemännen på 
underhållsavdelningen får mer att göra om de varit borta. En av tjänstemännen tyckte inte att 
han kunde be de andra att göra hans jobb när han var borta för att han visste att de också har 
mycket. Skulle han vara hemma sjuk ett par dagar skulle högen med arbete ha vuxit tills han 
kom tillbaka. Därför går han hellre till jobbet fast att han är lite sjuk för att även om han inte 
får gjort lika mycket som när han är fullt frisk får han gjort något. En av analytikerna sa att 
förutom att det blir arbete att ta igen kan resultatet försämras;  
 

”Det kan nog bli sämre resultat på arbetet om man är sjuk. Man kanske inte 
ringer de samtal som man borde eller man lämnar inte över samma information, 
man kanske måste ställa in något möte som försämrar resultatet. Det handlar inte 
bara om att man måste ta igen missat arbete utan det kan också bli sämre 
slutresultat av att vara sjuk”. 
 

Även projektledarna sa att om de inte kommer på exempelvis ett viktigt möte kan arbetet 
stanna upp för hela projektgruppen. ”Det kan vara jättesvårt att boka in ett möte och därför 
kan det vara tvunget att ta Ipren och grejer för att orka med”. Valet att komma till jobbet när 
de är lite sjuka eller jobba hemifrån beror på om de har mycket i agendan den dagen. Har de 
en helt mötesfri dag kan de arbeta hemifrån men har flera möten kommer de till jobbet, för att 
möten kan vara mycket svåra att omboka och folk kan ha rest långt för att träffa dem.  
En informant berättade om sin man som också arbetar på Ringhals. Han hade mycket ont i 
ryggen men var ändå på arbetet. Anledningen till det var bland annat för att kollegorna ändå 
skulle ringa efter honom under arbetstid och att han då lika gärna kunde komma till Ringhals.  
 
Den främsta anledningen till att skiftlaget kommer till jobbet trots att de känner sig lite sjuka 
är enligt gruppen för att de vet att någon annan måste stanna kvar då, och de vet hur jobbigt 
det är. Olika pass är olika tunga och en informant beskrev det så här;  
 

”Man får känna sig rätt krasslig för att stanna hemma. Särskilt på ett 
förmiddagspass tycker jag, för att stanna kvar efter ett nattpass är inte kul. Det 
tar emot att ringa kl. 06 på morgonen och säga att man är sjuk, och då har man 
knappt hunnit känna hur sjuk man är”. 
   

Gruppen berättade om en kollega på ett annat skift som hade kräkts vid överlämningen på 
morgonen. Han hade inte gått hem för att det hände under revisionen på ett nattpass. ”Det är 
svårt att få in folk under revisionen och man ringer gärna inte och väcker folk mitt på 
natten”. Förutom att stanna kvar efter ett nattpass och ringa in folk på natten tycker gruppen 
också att det är jobbigt att behöva ringa in folk som har semester.  
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”Om man sjukanmäler sig någon gång mellan maj till september så är det ofta 
någon som har semester som får komma in och jobba. Det är inte så roligt att bli 
uppringd på semestern. Man vet själv hur jobbigt det är att avbryta ledigheten 
och komma in och jobba. Då känner man ju samma sak, att man inte vill utsätta 
någon annan för det heller”  

 
Det är inte alltid som personen med motsvarande befattning på andra skift blir tvungna 
att täcka upp för den frånvarande. Är bemanningen god kan en medarbetare stanna 
hemma utan att någon behöver komma in istället (beroende på befattning). Reaktorn 
som detta skiftlag arbetar på har ett systerblock. Det är en fördel för att det finns 
dubbelkompetens som gör det enklare att täcka upp när någon är borta. Men under 
revisionen behövs allihop och då får de vara ”Lite sjukare för att stanna hemma”.  
Även teknikerna nämnde att det blir mer arbete för de som är på arbetet om någon är 
sjukfrånvarande. Men det är ingen som behöver arbeta i deras ställe när de är borta och de har 
inte så mycket ”akuta” arbeten och därför löser det sig för det mesta med en man kort. 
 
En viktig orsak enligt informanterna till att inte sjukanmäla sig är karensdagen. En av 
informanterna beskrev att karensdagen haft betydelse när han var yngre och hade köpt hus 
och hade småbarn. Han tror att karensdagen ökar toleransnivån och att medarbetare blir 
känsligare för att sjukanmäla sig. När ingen behöver arbeta för den som är hemma sjuk är den 
värsta konsekvensen av att stanna hemma karensdagen.  
 

”Då är det karensdagen som är det suraste. När vi är gott om folk drabbar det 
ingen annan än en själv. Även på underhållsavdelningen nämns karensdagens 
påverkan; ”Ibland blir det ju inte bättre av att man stannar hemma och de 
dagarna kanske man skulle varit hemma och vilat istället om man inte hade haft 
karensdagen”. 
 

Åsikterna var skilda på frågan om karensdagen hade någon betydelse för om 
underhållspersonalen kommer till jobbet eller inte. De började med att säga att den inte gör 
det men sedan sa en att han trodde det och fick då medhåll från annat håll. 
Administratörerna arbetar tätt ihop med inhyrda konsulter och de ser en viss skillnad i 
sjuknärvaron mellan grupperna. De inhyrda är sjukare på arbetet vilket de tror beror på 
konsulternas osäkrare arbetssituation. De menar att konsulterna måste visa sig duktiga och har 
en oro som de som är tillsvidareanställda inte har. 

 
 

Organisationskultur 
Intervjugrupperna hade ganska lika uppfattning om var gränsen går för att sjukanmäla sig. 
Administratörerna sa; ”Så länge man orkar gå till jobbet och man inte har någon feber så gör 
man det. Även teknikerna hade en hög gräns för att de skulle stanna hemma. Deras attityd var 
att man inte ska känna efter utan bara gå till jobbet. De menade att det bara skadar de själva 
om de kommer till jobbet när de kanske borde ha stannat hemma. På frågan om det var värt 
att komma till arbetet om det skadar en själv och fick svaret, ” Herre gud, man tänker ju inte 
så. Visst hade det varit skönt att vara hemma ibland men man får ju bita ihop”. 
Även skiftlaget hade en hög gräns. På skoj sa en informant ”Under 40 graders feber går man 
nog hit…”, en annan sa; ”Man går hit fast att man känner sig sådär, man tar lite Alvedon och 
kommer hit”. En tredje informant sa; ”Ibland när man är sjuk, så är man borta i två dagar 
men man snorar i två veckor efteråt. Men man är ju bara hemma den akuta delen¨. Är de 
riktigt sjuk så stannar de dock hemma menar skiftlaget. Projektledarna var också eniga om att 



	   16	  

det var skillnad på att vara dålig och riktigt sjuk. De menade att när de är sjuka kan de inte 
arbeta, som vid feber och magsjuka. Men är man dålig som vid förkylning då klarar man av 
att arbeta, men väljer då kanske att arbeta hemifrån för att undvika att smitta kollegor. Alla 
grupper verkade ha hög toleransnivå och arbetade vid mindre problem. 
Analytikerna var dock inte helt eniga för var gränsen går för att sjukanmäla sig och stanna 
hemma. Någon sa att hon stannar hemma vid feber och en annan sa att han stannar hemma om 
båda hans näsborrar är igentäppta vid en rejäl förkylning. En annan i gruppen poängterade att; 
”Det inte är alla sjukdomar som blir bättre av att man ligger hemma”. Gruppen verkade dock 
inte tycka att det är okej att vara på jobbet när näsan rinner hela tiden och de nyser i ett eller 
vid feber för att då finns det en risk att smitta kollegor.  
  
Alla grupper nämnde ansvarsfullhet. Administratörerna menade att mer ansvar lades på dem 
när majoriteten av administratörerna är inhyrda konsulter och då inte får göra allt som de som 
de som är anställda av får göra. På skiftlaget nämndes det som ansvarsfullt att komma under 
revisionen för att de verkligen behövs då. Analytikerna hade alla sina ansvarsområden och 
trots att de var sjuka kvarstod ansvaret hos dem själva. Därför kände de sig tvungna att arbeta 
lite trots att de var dåliga. En arbetsledare på underhållsavdelningen poängterade att det var en 
ansvarsfull grupp och att de därför kommer till jobbet och gör vad de ska. att de inte stannar 
hemma när de är lite sjuka tyckte han inte var något problem. En av projektledarna hade 
skickat hem en i sin projektgrupp för att personen var för sjuk. På frågan varför han trodde att 
personen hade kommit trots nedsatt hälsa svarade han att han trodde att personen kommit till 
jobbet för att hon kände ansvar och tyckte att arbetet var kul. Samtidigt som det anses som 
ansvarsfullt att komma til arbetet trots mindre hälsoproblem sa en av informanterna att det är 
varje medarbetares ansvar att göra en individuell bedömning av sitt hälsotillstånd.  
 
Anledningen till att underhållspersonalen inte känner efter förklarade de bland annat med att 
de trivs. ”Hade man inte haft ett trivsamt jobb hade man nog inte gått till jobbet den dagen”.  
En annan menade att det tråkigaste med att vara sjuk att gå runt hemma och stampa. 
Informanterna sa att de trivdes bra och de tror att många gör det på Ringhals och därför 
kommer till jobbet. Det motiverade dem med att säga att personalomsättning är låg. Sedan 
spekulerade de i om Ringhals personal kanske var friskare. De själva motionerade mycket och 
rör sig mycket i tjänsten.  
En av administratörerna refererar till sin man som också arbetar på Ringhals som just den 
dagen var på jobbet trots att han knappt kunde gå. Anledningen till att han inte stannat hemma 
var att det var revision och han ville vara med och han trivdes med sitt jobb.  

 
”Har man mycket kul inplanerat är man mer motiverad att ta sig till jobbet trots 
att man är sjuk. Så en rolig dag i kalendern kräver att man är sjukare för att 
stanna hemma”.  

 
De är överens om att sjuknärvaro kan vara något positivt för att det visar att medarbetarna 
trivs på arbetet. 
 
Skiftlaget trodde att Ringhals hade högre sjuknärvaro än Sverige generellt. De diskuterade 
varför det var så, en trodde det berodde på karensdagen och att Ringhals skulle ha haft mer 
korttidsfrånvaro om den inte fanns. Då sa en annan; ”Men de har ju karensdag på Volvo med 
och där har de ju hög sjukfrånvaro, typ 10 procent “. Efter en kort diskussion kom gruppen 
fram till att skillnaden kan vara att Ringhals personal trivs bra på jobbet och har bra 
friskvårdsförmåner. Fördelarna med skiftlagets arbete är att de inte blir fullärda utan ständigt 
lär sig nya saker, att de har mycket ledighet och den familjära känslan i arbetslaget. De 
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uppskattar också friskvårdsarbetet, som möjligheten att träna 20 timmar på fritiden mot 
betalningen och att de får friskvårdspengen.  
Projektledarna sa att det är ansvaret, utmaningen, friheten och att det händer nya saker varje 
dag som gör arbetet roligt. Det är ofta hög tidspress och mycket som ska bli gjort, speciellt 
inför revisionerna. Gruppen erkänner att det kan bli stressigt ibland men menar samtidigt att 
det är utmaningen och det roliga. 
Analytikerna diskuterade stressproblemet i deras arbetsroll och berättade att ett par av deras 
kollegor var sjukskrivna på grund av stress.  
 

”Visst händer det att man inte hinner med och man har en utsatt position, det kan 
ju vara andra saker än att ha mycket att göra. Som att det är mycket pengar i 
omlopp, kontroverser, att folk har olika åsikter och tolkar myndighetsföreskrifter 
olikt, man hamnar lätt i konflikter, vilket inte alls är bekvämt. Organisationen är 
inte helt solklar hela tiden och den rör ju på sig så att förutsättningar och direktiv 
ändrar ju sig”. 

 
Det framgick också att det ger dåligt samvete att anmäla sig sjuk. En av informanterna sa; 
”Det kommer ju en gräns, när man känner nej, nu har jag varit borta för många gånger”. 
Analytikerna var nöjda med sin chefs agerande när någon var sjuk. En av informanterna 
tydliggjorde chefens attityd genom att berätta att hur hon svarat på hans sjukanmälan över 
sms en gång. Hon svarade direkt att han gjorde rätt i att stanna hemma och att han skulle 
stanna tills han blev frisk. 
Minst två av informanterna hade under ett år för många sjuktillfällen, 5-6 gånger och då 
startades en rehabutredning. Alla informanterna skrattade lite åt det för att de inte tyckte att 
det varit så stor sak. Sedan blev de lite allvarligare och berättade att de givetvis tyckte att det 
är bra att företaget ser över frånvaron men att känslan är att de misstänker en, ”som att man 
skulle ha problem med alkohol och sånt”. 
 
Administratörerna menar att ”det beror lite på hur man är som person om man sjukanmäler 
sig eller inte”. En person som gärna vill ha bekräftat att hon/han är bra tror informanterna har 
svårare för att stanna hemma. En av informanterna sa att hon blivit mer hårdhudad genom 
åren och står nu ut med sura miner om hon stannar hemma. Men det hade hon kanske inte 
gjort om hon var ung och haft en osäkrare arbetssituation. En annan av administratörerna 
tycker det är jobbigt att det kan bli lite sura miner om hon inte kommer och skriver protokoll; 
”Det är inte så att jag MÅSTE gå på mötena men man känner att man borde”. Hon 
poängterar dock att det blir desto gladare när hon kommer tillbaka. 
Projektledarna diskuterade också sambandet mellan personlighet och gränsen för 
sjukanmälan.  
 

”Det beror lite på hur man är som person. Jag har alltid fått höra att så länge 
man inte har feber så går man (till skola/arbete). Jag kan sitta och snyta mig och 
vara tung i huvudet men jag är ändå här.” En annan informant håller med och 
säger; Det kommer man ju ihåg från skolan. Där fanns det dem som stannade 
hemma bara de såg någon som var sjuk för att de kände efter. Men en annan 
stannade bara hemma om man hade feber”.  
 

Projektledarna medgav att närvarokravet kanske kom från dem själva och för att de känner 
ansvar för projektet och har därför svårt att släppa det om de är sjuka.  
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Medarbetares upplevelse av sjuknärvaro på Ringhals 

 
På frågan om grupperna varit sjuknärvarande det senaste året var det få som sa att de hade 
varit det. När definitionen på sjuknärvaro förtydligats till, Att känna sig sjuk men ändå inte 
vara sjukanmäld, oavsett om arbetet sker på Ringhals eller hemma, var det dock fler som hade 
varit sjuknärvarande. I flera grupper fanns informanter som inte hade varit sjukanmälda på 
många år, en sa att han inte varit sjukanmäld på 30 år. Hos dem fanns det en okunskap kring 
hur en sjukanmälning görs. En av informanterna frågade hur en sjukanmälan går till och 
erkände att han inte hade en aning. Både arbetsledare, chefer och projektledare har berättat att 
de skickat hem personal som enligt dem varit för sjuka.  
På skiftlaget hade bara en fått jobba för någon som varit sjuk under det senaste året.  
Alla grupper utan analytikerna gav ett tydligt svar på om de trodde Ringhals hade högre 
sjuknärvaro än Sverige generellt, de trodde att sjuknärvaron är större på Ringhals. 
Analytikerna var inte säkra på att sjuknärvaron skulle vara större på Ringhals. De tog dock 
upp att de hade goda förutsättningar för att vara friska med ergonomisk arbetsplats och 
friskvårdsmöjligheter. En av analytikerna sa att inställningen troligtvis var avgörande för om 
en medarbetare sjukanmäler sig eller inte, han sa;  
 

”Känner du efter riktigt mycket så är det väl skönt att ligga kvar men… Jag tror 
att det är inställningen som skiljer Ringhals från andra organisationer med högre 
sjukfrånvaro”.  

 
Den låga sjukfrånvaron analyseras i alla grupper och de är ense om att Ringhals personal har 
goda förutsättningar för god hälsa genom bra friskvårdsarbete. Som att de får träna under 
arbetstid eller får ersättning för träning på fritiden. Majoriteten av grupperna menade att de 
nytjade friskvårdsförmåner som företaget erbjöd och motionerade och levde hälsosamt. 
Underhållspersonalen tror också att den låga sjukfrånvaron beror på att de med 
hemarbetsplats sitter hemma och jobbar fast att de är sjuka. 

 
Effekter av eventuell sjuknärvaro 

 
Informanterna ansåg inte att en eventuell sjuknärvaro skulle vara något problem för Ringhals. 
Den enda risken som nämndes var att smitta och smittas av kollegor men det var inget de var 
speciellt rädda för utan menade att de kan bli smittade var som helst. skiftlaget erkände att de 
ibland var lite oroliga för att bli smittade. De sprutar ofta med handsprit för att undvika smitta 
när någon i laget är rejält förkyld. Men inte heller de ansåg att sjuknärvaro skulle vara något 
problem för Ringhals. En av dem sa; ”Jag tror ingen går hit riktigt sjuk, har man feber eller 
magsjuka så stannar man hemma”. 
De informanterna som kunde välja att arbeta hemma när de var lite sjuka tyckte att det var ett 
bra alternativ för det minskade risken att smitta kollegor. Problem som inte smittar, som ont i 
ryggen eller huvudet menar informanter bara skadar dem själva.  
	  

 
Diskussion 

Syftet med förevarande studie var att undersöka hur Ringhals medarbetare hanterar nedsatt 
hälsa med utgångspunkt i sjukflexibilitetsmodellen. Ringhals är en flexibel organisation på så 
sätt att vissa medarbetare kan arbeta hemifrån och andra kan hjälpas åt i sitt arbete. Denna 
strukturering av arbete ökar individens handlingsutrymme så att medarbetare kan förändra det 
ordinarie arbetet om det skulle krävas. Det stora handlingsutrymmet inkluderar även uttag av 
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annan ledighet vid nedsatt hälsa, alltså dold sjukfrånvaro.  Medarbetarna har stora möjligheter 
till att ta ut annan ledighet för att undvika karensdagen, vilket också görs. 
Arbetsorganisationen påverkar organisationskulturen (Jacobsen & Thorsvik, 2008) och 
medarbetare tar ansvar för sitt arbete när de ges förtroende att göra arbetet på sitt sätt (Allvin 
et al., 2006). Normen i denna organisationskultur är att komma till arbetet vid mindre problem 
och för att stanna hemma menar informanterna att det krävs problem som magsjuka eller 
feber. Upptill kulturen inkluderar närvarokrav de negativa konsekvenser som följs av att vara 
sjukfrånvarande. Konsekvenserna skilde sig mellan olika grupper. Några uppgav att den 
värsta konsekvensen av sjukfrånvaro var att deras arbetsbelastning blev större när de kom 
tillbaka eller att de inte kunde leverera lika bra slutresultat som de annars skulle ha gjort. De 
som inte behövde ta igen förlorat arbete uppgav vetskapen om att någon kollega då blev 
tvungen att arbeta för och behöva avbryta ledigheten eller arbeta ett extra långt pass som den 
värsta konsekvensen av att vara sjukfrånvarande. Både handlingsutrymmet och närvarokravet 
är stort vilket ökar sjuknärvaron (Johansson & Lundberg, 2004). Det finns sjuknärvaro på 
Ringhals trots att informanter uppgav att de stannade hemma när de var riktigt sjuka. En 
vidare analys av sjuknärvaro och den låga sjukfrånvaron görs med hjälp av krav-
kontrollmodellen. Analysen konstaterar att Ringhals medarbetare har god psykosocial 
arbetsmiljö som bidrar till låg sjukfrånvaro och en minskning av handlingsutrymmet skulle 
kunna leda till mer långtidsfrånvaro och ohälsa. Frågeställningarna besvaras utförligare 
nedan:   

 

Hur upplever medarbetare sitt handlingsutrymme vid nedsatt hälsa? 

Enligt sjukflexibilitetsmodellen har handlingsutrymmet i arbetet betydelse för hur individen 
handlar vid nedsatt hälsa (Johansson & Lundberg, 2004). Arbetet på Ringhals är organiserat 
så att handlingsutrymmet upplevs som stort. De som har hemarbetsplats kan välja att arbeta 
hemifrån och andra kan välja att göra enklare arbetsuppgifter då de känner sig krassliga. När 
arbetskontrollen är hög är sjukfrånvaron lägre vilket kan förklaras med att de med mycket 
självbestämmande i har högre gräns för att betrakta sig som sjuka och då också 
sjuknärvarande. När arbete kan anpassas upplevs inte sjukbesväret lika stort (Aronsson, 2005; 
2002b).  Ringhals är en flexibel organisation både funktionellt, numeriskt och ekonomiskt. 
Funktionell flexibilitet för att även om medarbetare har sina ansvarsområden uppger två av 
grupperna att de samtidigt ska kunna alla arbetsuppgifter och därför kunna hjälpas åt. Det är 
också en numerisk flexibel organisation eftersom många inhyrda konsulter arbetar på 
Ringhals. Det finns också flexibilitet genom förtroende för att medarbetare får själva ta ansvar 
för sitt arbete genom att självständigt arbeta mot mål och bestämma var och när arbetet ska 
genomföras. Denna typ av flexibilitet har framför allt analytikerna och projektledarna. De kan 
arbeta både på Ringhals och hemifrån och det viktiga för dem är inte antal arbetade timmar 
utan resultatet av deras arbete. I dessa typer av arbeten är det medarbetaren själv som 
strukturerar sin arbetsdag vilket skiljer sig från arbeten i kontrollrummet och arbetet för 
administratörerna. Administratörerna förklarade att de aldrig kan förutspå hur arbetsdagen 
kommer att se ut eftersom folk vill ha hjälp med brådskande saker varje dag. Därför har de 
inte samma kontroll som exempelvis projektledarna som självständigt styr sin arbetsdag. 
Skiftlagets arbete uppgavs vara relativt likt under året och de vet på förhand vad de ska göra 
under arbetspasset. Teknikerna genomförde arbetet som arbetsledarna planerade. Teknikerna 
har dock arbetskontroll över tempot och utförandet. Informanterna ansvarar för sitt arbete och 
en del av dem bestämmer även när och var det ska genomföras, därför kan de förändra sin 
arbetsdag om det behövs för att kunna arbeta vid nedsatt hälsa.  
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Medarbetare med tydliga arbetstider och arbetsinnehåll saknade inte flexibilitet genom 
förtroende utan uppgav möjligheten att kunna släppa arbetet när de lämnat Ringhals som en 
fördel. De med flexiblare arbete kunde inte lika lätt släppa arbetet utan för dem var gränsen 
mellan privatliv och arbetsliv otydligare. De kunde arbeta hemma och därför välja att skicka 
mail och göra annat även efter den ordinarie arbetstiden. Allvin et al. (2006) menar att 
individen utvecklar kompensationsstrategier för att hantera höga krav. Krav kan upplevas som 
stora när arbetet är flexibelt och gränsen för när arbetet är klart avgörs av individen själv. En 
av kompensationsstrategierna är att tänja på sin hälsa för att prestera (Allvin et al., 2006). 
Denna strategi visade de grupperna med flexibilitet genom förtroendetecken på. En av 
informanterna sa att hon inte hade klarat av att vara sjukfrånvarande för att hon hade mycket 
att göra. För att hon skulle lyckas hålla näsan ovanför vattenytan menade hon att hon skulle 
vara tvungen att arbeta trots nedsatt hälsa. Denna informanten hade ett arbete där hon gavs 
förtroende att själv avgöra när arbetet är färdigt, var det ska genomföras och hur. Dessa arbete 
ställer höga krav på individen som bemöts med olika kompensationsstrategier. En av de är att 
arbeta trots nedsatt hälsa i syfte att prestera (Allvin et al., 2006). Den strategin använder 
tydligen medarbetare när kraven upplevs som stora. Organisationen är av sådan karaktär att 
arbetsbelastningen varierar, under revision är belastningen hög och under andra perioder 
lugnare. Under vissa perioder menade flera att det kunde vara förödande om inte information 
vidarebefordrades och möten genomfördes. När kraven upplevs som höga menade 
informanter att gränsen för hur sjuka de ska vara för att stanna hemma och anmäla sig sjuka 
förskjuts och att det då krävs att de är sjukare.  

 
Istället för att sjukanmäla sig menade informanterna att de har olika handlingsalternativ som 
att använda kompensationsledigheten, flextid eller semester. De som har inlöst övertid 
menade att de kunde gå hem om de var sjuka utan att anmäla det för de hade arbetat in de 
timmarna flera gånger om. Denna typ av handlande är inte typiskt för Ringhals organisation 
utan 30 procent uppgav att de hade tagit kompledighet eller semester istället för att anmäla sig 
sjuka i en studie av Aronsson och Gustafsson (2002a). Dock kan mängden av dold 
sjukfrånvaro variera mellan olika arbetsplatser beroende på dess praxis när det tillåts att ta ut 
sådan typ av ledighet (Aronsson & Gustafsson, 2002a). På Ringhals har alla medarbetare 
flextider (men det utnyttjas inte av de skiftgående). Flextid innebär att de har en kärntid 
mellan kl. 9-15 då de ska vara på plats. Resterande timmar får förläggas som de vill innan 
eller efter kärntiden. Informanter medgav att de hade valt att använda flextiden istället för att 
sjukanmäla sig. En informant menade att det var möjligt att använda flextiden även under 
kärntiden om de först pratat med sin chef. Flextider ökar handlingsutrymmet ytterligare och 
kan dölja sjukfrånvaro från statistiken (Aronsson & Gustafsson, 2002a). Bäst på att anmäla 
sig sjuka var kontrollrumspersonalen. De har sina timmar då de måste vara närvarande och 
har därför mindre handlingsutrymme. I och med att de byts av efter sitt ordinarie pass blir det 
inte mycket övertid så deras kompensationsledighets bank är begränsad. Däremot kan övriga 
ta ut kompensationsledighet i större utsträckning. Några tar ut sådan ledighet samtidigt som 
de anmäler sig sjuka. Men det fanns också de som inte visste hur kompensationsledighet togs 
ut samtidigt som sjukanmälan gjordes. Analytikerna nämnde trötthet som ett problem. 
Trötthet löste en av dem med att ta ut någon typ av ledighet, kompledighet eller semester. 
Trötthet kan ses som ett stressymptom (Berggren & Josefsson, 2010) och utan möjlighet att ta 
ut sådan ledighet med kortvarsel hade möjligtvis tillståndet utvecklats och inneburit 
sjukfrånvaro. Men när deras handlingsutrymme är stort upplevs inte trötthet som ett 
hälsoproblem och därför tar medarbetaren ansvar för problemet själv. Denna typ av 
återhämtning skulle i en annan kontext kunna kallas för stress och där vara orsak till 
sjukanmälan. Men när handlingsutrymmet är stort som på Ringhals, upplevs sjuktillståndet 
inte som så farligt (Aronsson, 2005; 2002b). Aronsson och Gustafsson (2002a) såg ett 
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samband mellan personer som hade bristande resurser till att göra ett bra jobb och att inte vara 
utvilade efter semestern. Analytikerna nämnde komplexiteten i deras arbetssituation och att 
kraven var tvetydiga. Möjligtvis kan det vara så att de använder sin semesterledighet under 
året och därför får en kortare längre semesterperiod. Stress utan återhämtning är farlig och 
används semestern på ”fel” sätt skulle en längre återhämtning bli hotad.  
 
 

Hur upplever medarbetare sitt närvarokrav? 

Enligt sjukflexibilitetsmodellen har närvarokrav betydelse för hur individen handlar vid 
nedsatt hälsa. Närvarokrav syftar på vilka konsekvenser sjukfrånvarande medför (Johansson 
& Lundberg, 2004). Konsekvenserna av att vara sjukfrånvarande skilde sig mellan olika 
yrkesgrupper på Ringhals. Skillnaden var störst mellan de som inte kunde släppa arbetet när 
de lämnade arbetsplatsen och de som lämnade över arbetet till någon annan och därför kunde 
släppa det. Den värsta konsekvensen för dem som inte kunde släppa arbetet vara att deras 
arbete samlades på hög och därför fick de mer att ta igen när de kom tillbaka. Även Aronsson 
och Gustavsson (2005) fann i en studie att arbete som samlas på hög orsakar sjuknärvaro. 
Förutom mer arbete att ta igen kunde sjukfrånvaro innebära ett försämrat slutresultat och de 
tog ansvar för arbetet och ville inte att slutresultatet skulle försämras. När däremot exempelvis 
en av teknikerna var sjukfrånvarande delades dennes arbete upp på resten av arbetsgruppen. 
Det kunde leda till att gruppen fick arbeta övertid, men oftast var arbetsuppgifterna inte akuta 
och kunde därför vänta till dagen därpå. Om någon däremot var sjuk under revisionen 
påverkade det arbetsbelastningen för resten av gruppen och det kunde få konsekvenser. 
Därför var informanterna överens om att de skulle vara sjukare för att stanna hemma under 
revisionsperioden. Skiftlaget tyckte att den värsta konsekvensen av att vara sjukfrånvarande 
var vetskapen om att en kollega då blev tvungen att arbeta, vilket kunde innebära ett långt 
arbetspass eller avbruten semester. De satte sig in i kollegans situation och kom till arbetet av 
empati och lojalitet. Lojalitet framkom också som en orsak till sjukfrånvaro i en studie av 
Dew, Keefe och Small (2005). Ytterligare en negativ konsekvens av att vara sjukanmäld 
ansågs karensdagen vara. Informanter menade att karensdagens påverkan på lönen kändes av, 
och möjligtvis höjde deras toleransnivå. Även den ekonomiska förlusten har tidigare 
forskning konstaterat ökar sjuknärvaron, framför allt för individer med ostabil ekonomi 
(Aronsson & Gustavsson, 2002b). Privatekonomi är ett känsligt ämne att prata om och 
troligtvis har inte den ekonomiska konsekvensen fått lika stort utrymme som den kanske hade 
fått i enskilda intervjuer. De intervjuade har en trygg position på arbetsmarknaden då alla är 
tillsvidareanställd. Det kan dock finnas individer som ändå har svårt att betala de löpande 
utgifterna och känner att de måste arbeta trots nedsatt hälsa.  

Det finns ett samband mellan organisationskultur och sjuknärvaro (John, 2009). 
Organisationskultur är det när medarbetare på samma organisation delar liknande 
uppfattningar (Jacobsen & Thorsvik, 2008) vilket de intervjuade grupperna visat att de gör. 
Bland annat på frågan om de tror att Ringhals har högre sjuknärvaro än övriga organisationer, 
vilket de trodde och många av grupperna nämnde samma orsak till det, bland annat att 
medarbetare trivdes och tar ansvar. De hade också liknande uppfattningar om hur sjuka de 
skulle vara för att stanna hemma, de  gjorde skillnad på att vara dålig och att vara sjuk. Trots 
att de var dåliga som förkylda, ont i huvudet eller andra liknade besvär gick de till arbetet men 
vid feber eller magsjuka stannade de hemma. De menade att det var tydligt när de var sjuka 
för då var det inte möjligt att arbeta men när de var dåliga fungerade det att arbeta lite ändå. 
Det uppgavs som normalt och acceptabelt att vara på arbetet trots mindre besvär. De liknande 
uppfattningarna tyder inte bara på att sjuknärvaro existerar utan också på stark kultur i 
organisationen. Det för att informanterna har fört liknande resonemang kring de 
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grundläggande antagandena som en stark organisationskultur innebär (Jacobsen & Thorsvik, 
2008).  En av de antagandena är relationen mellan organisationen och omvärlden. Då alla 
grupper har fört en diskussion om att Ringhals skiljer sig från omvärlden och andra 
organisationer antyder det om en organisationskultur. En stark kultur gör det möjligt att ge 
medarbetare förtroende då de vill vara en del av organisationen och anpassar sig efter dess 
normer och värderingar. Desto starkare kulturen är ju större är förtroendet i organisationen. 
Ett stort förtroende innebär minskat behov av direktstyrning alltså får medarbetarna en 
flexiblare arbetsroll (Jacobsen & Thorsvik, 2008: 131-157).  Arbetet på Ringhals är inte 
detaljstyrt utan medarbetarna har handlingsutrymme och kontroll över sitt arbete. Teknikerna 
sa att deras arbete inte var som arbetet på Volvo med dess löpande band utan de kan själva 
bestämma takten och styra över när de ska göra vad. Kontrollen över arbetets utförande och 
tempo var ännu högre för tjänstemännen och många av de fick själva bestämma när de skulle 
arbeta och hur de skulle göra det. Handlingsutrymmet och närvarokrav kan kopplas till 
arbetsorganisationen och organisationskultur. De påverkar varandra och är därför svåra att 
skilja på (Jacobsen & Thorsvik, 2008; Johansson & Lundberg, 2004).  
 
Flexibla organisationer styrs ofta med hjälp av kärnvärden (Allvin et al., 2006). På Ringhals 
har kärnvärdena i flera år varit öppenhet, ansvarsfullhet och samarbete. Kärnvärdet 
ansvarsfullhet har fått starkt genomslag. Medarbetare nämnde ansvar som en anledning till 
varför kollegor kommer till arbetet trots att de är sjuka. De tog ansvar för sitt arbete och ville 
därför inte släppa det vid sjukdom. Upptill det tog de ansvar då de stannade hemma när de var 
sjuka och kunde smittas. De tog också ansvar för sin hälsa för många uppgav att de nyttjade 
friskvårdsförmånerna som företaget erbjuder. De resterande kärnvärdena samarbete och 
öppenhet kan ha bidragit till informanternas gemensamma uppfattning om att sjuknärvaro kan 
bero på att medarbetare trivs bra. Trivsel kan liknas med arbetsglädje. Faktorer som bidrar till 
arbetsglädje är bland annat gemenskap och en känsla av delaktighet (Berggren & Josefsson, 
2010). Därför kan den starka kulturen vara en anledningen till att de trivs. När kulturen är 
stark och medarbetaren känner sig inkluderad i gemenskapen anpassar individen sig efter 
kontextens normer och värderingar (Allvin et al., 2006). Därför kan kulturen förklara både 
varför medarbetare på Ringhals följer normen att komma till arbetet trots mindre besvär och 
varför medarbetare är friska.  

Sambandet mellan prestationsbaserad självkänsla och sjuknärvaro har konstaterats i tidigare 
studier (Aronsson & Gustavsson, 2002b). Sambandet diskuterades även i denna studier och en 
informant menade att hon under åren blivit mer hårdhudad och lärt sig att säga nej. Andra 
verkade ha prestationsbaserad självkänsla för de berättade att de inte var tvungna att 
exempelvis vara närvarande på ett möte men att de kände att de var tvungna till det, enligt 
krav från de själva. Medarbetares och arbetsgivares förväntningar på varandra kan förklaras 
som ett psykologiskt kontrakt (Kahlke & Schmidt, 2002). Kontraktet mellan arbetsgivaren 
och medarbetarna på Ringhals uppfattas olika. Några verkar uppfatta kontraktet som att de 
förväntas vara friska och ha mycket låg sjukfrånvaro. Det har framkommit då 
rehabutredningen som följer efter ett visst antal sjukfrånvarotillfällen beskrivits som 
granskande och chefer ger inte entydiga signaler på att medarbetaren ska stanna hemma när 
de är dåliga. Vid ett intervjutillfälle sa en arbetsledare att han ansåg det som ansvarsfullt att 
inte stanna hemma. Dock fanns det de medarbetare som tydliggjorde att deras kontrakt med 
sin chef var tillåtande till sjukfrånvaro. Några av informanterna berättade att de fick dåligt 
samvete om de var frånvarande och uppgav att de vid en viss nivå sjukfrånvaro kunde känna 
att de varit sjukfrånvarande för mycket. Deras tolkning av det psykologiska kontraktet är att 
arbetsgivaren har förväntningar på dem och om de överstiger den förväntade nivån får de 
dåligt samvete. Analytikernas kontrakt med sin chef var accepterande och förväntningarna var 
istället att medarbetaren skulle vara hemma när de var sjuka och vila upp sig. En av 



	   23	  

informanterna som var arbetsledare tyckte att det var ansvarsfullt att komma till arbetet trots 
nedsatt hälsa. Detta kan sända ut signaler om att medarbetarna förväntas komma trots att de är 
sjuka. Forskning visar att arbete vars syfte är att sänka sjukfrånvaron samtidigt höjer 
sjuknärvaron (Johns, 2009). Informanterna har nämnt att de är nöjda med 
friskvårdsförmånerna och att företaget gör utredningar när medarbetare varit frånvarande mer 
än ett visst antal tillfällen per år. Detta är arbete som syftar till att minska sjukfrånvaron och 
kan alltså samtidigt haft en ökad effekt på sjuknärvaron (Johns, 2009). Sjuknärvaro och 
sjukfrånvaro är relaterade till varandra. Arbete som syftar på att minska sjukfrånvaro ökar 
sjuknärvaron och vice versa.  

Det är svårt att göra en åtskillnad på var kraven kommer ifrån, om de kommer från 
medarbetaren själv eller från organisationen. Ett och samma objektiva krav uppfattas olikt av 
olika individer beroende på individens upplevda resurser till att hantera kraven (t.ex. Lazarus, 
1991, 1998; Theorell, 2003). I studien har det framkommit en tendens att medarbetare är 
ansvarsfulla och vill göra ett bra arbete. Samtidigt som det är en något mycket bra för 
organisationen skapar det stress, just för att kraven då upplevs som stora. En avgränsning 
mellan organisationen och medarbetarna är vansklig att göra då organisationen är dess 
medarbetare och medarbetarna en del av organisationen. Då arbetet på Ringhals organiseras 
på ett flexibelt sett leder det till att medarbetare tar ansvar och inte behöver detaljstyras 
(Allvin et al., 2006). Ansvar har efter organisationens sett att organisera arbetet på resulterat i 
en ansvarsfull kultur, som medarbetarna anpassar sig till och handlar efter när de tar ansvar 
för deadlines, för att delta på möten och för att revisionen ska bli bra.  

 

Hur uppfattar medarbetare sjuknärvaro på Ringhals?  

Svaret på om det finns någon sjuknärvaro på Ringhals är utifrån sjukflexibilitetsmodellen ja, 
eftersom handlingsutrymmet är stort för många av medarbetarna samtidigt som närvarokravet 
upplevs som stort (Johansson & Lundberg, 2004). Alla intervjuade grupper har berättat att de 
upplevt sjuknärvaro på ett eller annat sätt. Någon har skickat hem medarbetare som varit för 
sjuka, någon har en partner på Ringhals som går till jobbet sjuk och några har tagit ut annan 
ledighet istället för att sjukanmäla sig när de varit dåliga. Det finns två förklaringar till låg 
sjukfrånvaro, antingen är medarbetarna friska eller sjuknärvarande (McKevitt, Morgan, 
Dundas, & Holland, 1997). Det finns en viss sjuknärvaro men medarbetarna ser inte 
sjuknärvaro som enda förklaringen till den låga sjukfrånvaron. När informanterna diskuterade 
den låga sjukfrånvaron nämndes båda svaren. De trodde att medarbetare var friskare generellt 
på Ringhals för att de hade god arbetsmiljö och bra friskvårdsförmåner samtidigt trodde de att 
medarbetare hade hög toleransnivå för att sjukanmäla sig. De nämnde också trivsel som en 
anledning till den låga sjukfrånvaron. Trivsel eller arbetsglädje är en faktor som har samband 
med god hälsa (Josepson & Vingård, 2002). Stress som i inledningen av studien diskuterades 
kan för vissa individer vara ett problem då de upplever kraven för höga. Dock poängteras det 
att kraven och arbetsbelastningen varierar och stress är först farligt först när kroppen inte får 
möjlighet att återhämta sig (Berggren & Josefsson, 2010). Negativa konsekvenser av stress 
ger inte utslag i statistiken för att stressen vanligtvis inte är långvarigt förekommande. Dock 
menade analytikerna att de var trötta och hade sjukfrånvaro, vilket kan förklaras med deras 
fria typ av arbete. Uppfattar de själva sina krav höga i förhållande till sina resurser att klara av 
kraven kan det ge utslag som konkreta fysiska skador på nervceller i hjärnan och på kortare 
sikt, trötthet, nedstämdhet, minskad prestationsförmåga, sömnproblem och nedsatt 
immunförsvar (Berggren & Josefsson, 2010).  
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Vilka effekter har en eventuell sjuknärvaro? 

Medarbetarna var inte oroliga för effekter av sjuknärvaro och uppfattade det inte som något 
problem. Sjuknärvaro kan dock innebära negativa konsekvenser och då speciellt om 
sjuknärvaron skapar stress och brist på återhämtning. Upptill det visar forskning samband 
mellan sjuknärvaro och trötthet och ryggont (Bergström et al., 2009). Dessa påföljder har 
tagits upp under intervjuerna men har då inte setts som påföljder av just sjuknärvaro. En 
annan effekt som har diskuterats i forskning kring sjuknärvaro är minskad produktivitet 
(Nebenzahl, 2004). Det är en påföljd som är fullt möjlig på Ringhals. När handlingsutrymmet 
är stort kan individen trappa ner tempot vilket kan innebära minskad produktivitet och 
effektivitet (Johansson & Lundberg, 2004). Frågan är vad som är bäst, att medarbetare går på 
halvfart i ett par dagar när de är sjuka eller att de sjukanmäler sig och är borta ett par dagar. 
På ett kärnkraftverk är säkerhet dock viktigare än produktivitet och tack vare att medarbetare 
stannar hemma när de är sjuka ”på riktigt” och håller avstånd när de är dåliga samt väljer att 
arbeta hemifrån om de misstänker att de kan smitta, minskar risken att smitta kollegor på 
arbetet.  
 
Sjukflexibilitetsmodellen kan användas för att analysera vilka faktorer som påverkar i valet 
mellan sjukfrånvaro och sjuknärvaro (Johansson & Lundberg, 2004). Däremot är modellen ej 
användbar vid analys av valets konsekvens. En sådan analys görs därför istället utifrån krav-
kontrollmodellen (Theorell, 2003) som har vissa likheter med sjukflexibilitetsmodellens 
variabler, handlingsutrymme och närvarokrav. Variabeln handlingsutrymme är i princip 
kontroll. Allvin med kollegor (2006) beskriver variabeln att ha kontroll över arbetets 
utförande och hur stort handlingsutrymmet är i arbetet. Variabeln närvarokrav innehåller ordet 
krav men de skiljer sig också åt då krav i krav-kontrollmodellen handlar om höga krav i 
relation till den egna förmågan och närvarokrav i sjukflexibilitetsmodellen handlar om krav 
på prestation vid nedsatt hälsa. Kraven på medarbetarna på Ringhals är periodvis höga. Under 
revisionsperioden upplevs kraven som större men resten av året är kraven normala och 
medarbetare i exempelvis kontrollrummet anser sig ha tillräckligt med resurser för att klara av 
arbetet. Administratörernas dagar ser olika ut och ibland kan kraven vara höga och ibland 
lägre. Analytikerna uppgav att de kan ha motstridiga krav från olika myndigheter och 
avdelningar internt. De erkände att deras arbete är komplext i med olika myndighetskrav och 
tolkningar samt ansvar över stora summor. Dessa flertydiga krav kan kategoriseras som höga 
krav likt projektledarnas krav. De har ständigt deadlines och utifrån krav-kontrollmodellens 
matris har de ett aktivt arbete. Medarbetarnas kontroll/handlingsutrymme är som tidigare 
nämnts stort. Medarbetare tar ansvar för sitt arbete och ges stort handlingsutrymme till att 
klara av de periodvis höga kraven. En analys av dessa arbeten utifrån krav-kontrollmodellens 
matris (se figur 2) placerar Ringhals arbeten som aktiva och avspända. Socialt stöd är en 
tredje variabel i modellen. Alla grupper nämnde hög trivsel och att många hjälpte varandra 
när någon kände sig sämre. Därför har de också högt stöd som är viktigt för den psykosociala 
arbetsmiljön och för att minska risken för stress (Theorell, 2003). Ett sätt att minska 
sjuknärvaron hade varit att minska individens handlingsutrymme (Johansson & Lundberg, 
2004). Men fördelarna med en eventuell minskad sjuknärvaro bör då beaktas i ljuset av en 
ökad långtidssjukfrånvaro och mänskligt lidande. Det skulle nämligen bli följden enligt en 
analys av en arbetssituation med lågt handlingsutrymme enligt krav-kontrollmodellen. För de 
arbeten som är mest drabbade av långtidssjukfrånvaro är arbeten med lågt handlingsutrymme 
i kombination med höga krav och arbeten med hög kontroll är mindre drabbade av 
stressproblem (RFV, 2003,10). Därför kan det höga handlingsutrymmet som Ringhals 
medarbetare har förklara både varför medarbetare är sjuknärvarande och friska.  
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Slutsatser 

Sammanfattningsvis visar resultatet att Ringhals medarbetare har stort handlingsutrymme 
vilket innebär att de kan anpassa sitt arbete vid nedsatt hälsa. Utöver att arbeta trots nedsatt 
hälsa upplever medarbetarna att de kan ta ut annan ledighet som semesterledighet, 
kompensationsledighet och ATF-timmar för att undkomma karensdagen. Det stora 
handlingsutrymmet är en följd av Ringhals flexibla arbetsorganisation som också påverkat 
kulturen. Kulturen inkluderar normen att komma till arbetet trots nedsatt hälsa och att 
Ringhals medarbetare känner sig ansvarsfulla, de vill göra ett bra arbete och har därför svårt 
att släppa arbetet när de är sjuka. Det finns medarbetare som upplever att deras 
arbetsbelastning blir större om de stannar hemma och arbetar därför hellre lite än ingenting 
alls. Medarbetare som utför arbete tillsammans med en grupp känner lojalitet till gruppen och 
väljer därför att arbeta trots besvär. Trivsel har också framkommit som en orsak till att 
medarbetare arbetar vid nedsatt hälsa, medarbetare vill vara med och mår bra på arbetet. En 
följd av denna kultur är att närvarokraven blir höga. Slutsatsen är alltså att medarbetare är  
sjuknärvarande men att det inte enbart behöver beaktas som något negativt. En anledningen 
till sjuknärvaron är medarbetares stora handlingsutrymme. Genom att minska 
handlingsutrymmet skulle därför sjuknärvaron beräknas bli mindre. En sådan förändring 
skulle dock efter analys av krav-kontrollmodellen medföra försämrad psykosocial arbetsmiljö 
och större sjukfrånvaro.  

 
 

Möjliga felkällor  

Då studien har en beskrivande ansats har författarens tolkning stor betydelse för studiens 
slutsats. Det är forskaren om leder informanterna vidare med följdfrågor i intervjuerna och 
forskaren som tolkar resultatet. Samband som författaren har gjort hade möjligtvis inte 
framförts av andra. Resultatet bör därför beaktas med försiktighet speciellt vid generalisering 
av hela organisationen. Urvalet representerar i och för sig de största yrkesgrupperna och 
avdelningarna på Ringhals men det kan finnas individer och grupper som skiljer sig från 
resultatet. Hade sådana individer varit en del av urvalet hade möjligtvis slutsatserna sett 
annorlunda ut. Ringhals är en stor organisation och fem gruppintervjuer kan förvisso ge en 
indikation på hur medarbetare på Ringhals generellt hanterar nedsatt hälsa men en 
generalisering bör undvikas.  

Ytterligare en faktor som kan ha påverkat resultatet är en otydlighet vid definitionen av att 
vara sjuk och gränsen för nedsatt hälsa. Det var författarens avsikt att inte gå in på det för 
mycket då det inte ansågs som det viktiga för studien. Att informanterna inte alltid beskriv 
graden av nedsatt hälsa och typen kan dock lett till ytterligare subjektiv tolkning av 
författaren.  
 

Framtida studier 

Vid en av intervjuerna framkom skillnader mellan hur tillsvidareanställda och konsulter 
hanterar nedsatt hälsa. Att det skulle finnas en skillnad mellan grupper med olika trygga 
arbetssituationer bekräftas även av forskning (Dew, Keefe, & Small, 2005). En hypotes är att 
inhyrda konsulter inte har lika hög ansvarskänsla gentemot organisationen som de tillsvidare 
anställda och därför skulle de troligtvis kunna vara närvarande trots smittorisken. Dessutom 
har de inhyrda högre närvarokrav då de i större utsträckning behöver visa sig duktiga för att få 
förlängt kontrakt. Det skulle vara intressant att göra en liknade studie på inhyrda konsulter. 
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 Det skulle också vara intressant att utveckla den befintliga studien genom att komplettera 
gruppintervjuerna med duointervjuer och enskildaintervjuer för att då troligtvis få en djupare 
förståelse för hur medarbetare resonerar vid nedsatt hälsa.  

 

Metoddiskussion 

Studien har en god grund då antalet deltagare är stort (n=42) för att vara en kvalitativ studie. 
Adekvata teorier har används och sammanfattningar av intervjuerna har skickats till 
informanterna som bekräftat resultatet. Intervjuguiden baserades på sjukflexibilitetsmodellen 
och annan relevant tidigare forskning. En brist är dock att krav-kontrollmodellen blev tillagd i 
efterhand och därför ställdes inga frågor utifrån den i intervjuguiden. Det är svårt att studera 
organisationskultur för att det är mycket komplext med flera olika uppfattningar som då 
behöver studeras (Jacobsen & Thorsvik, 2008: 131-157). De frågorna som har besvarats likt i 
de olika intervjuerna inkluderar inte alla olika uppfattningar som borde studerats och därför 
bör resultatet om organisationskulturen endast ses som ett starkt antagande.  

Valet att göra gruppintervjuer har både för- och nackdelar.	  En nackdel är risken att mindre 
självsäkra människor hämmas vid gruppintervju (Denscombe, 2009). För att motverka det var 
grundtanken att grupperna skulle baseras på likhet vid valet av deltagare. Det för att 
deltagarna enklare ska kunna prata öppet (Denscombe, 2009). Dock skilde sig deltagarna åt 
mer eller mindre i grupperna.  Från början var det inte tänkt att chefen skulle vara deltagande 
vid intervjuerna men det så blev det vid två av intervjuerna. Valet var dock motiverat och 
fattades vid ena tillfället för att tiden var knapp och det var därför smidigast att sätta igång 
utan att be honom gå, något som eventuellt hade lett till ytterligare bortfall för 
tidsfördröjningen. Vid andra tillfället berodde det på att ett kontrollrum är ganska litet och att 
det därför varit svårt att endast välja att intervjua resten av gruppen för chefen hade ändå varit 
närvarande och då haft inverkan på informanterna. För att skapa öppenhet och trygghet är det 
viktigt att poängtera för informanterna innan intervjun och efter att materialet ska behandlas 
konfidentiellt (Denscombe, 2009). Det gjordes både i inbjudan till intervjun och innan och 
efter intervjun. I syfte att framkalla en avslappnad och öppen stämning bjöds på fika. En fika 
kan kritiskt ses som en muta vilket kan diskuteras om det är moraliskt gångbart. Jag har 
förlagt mycket tid på Ringhals både under uppsatstiden och under hösten 2010 när jag hade 
verksamhetsförlagda studier på Ringhals. Det har bidragit med information utöver 
intervjuerna och till en förförståelse. Samtidigt som det har varit positivt för jag har kunnat 
vara mer självgående kan det haft en påverkan på resultatet, för att människor besvarar frågor 
olikt beroende på hur de uppfattar intervjuaren (Denscombe, 2009). Möjligen uppfattade de 
mig som en del av personalavdelningen och inte endast som en student från högskolan. 
Informanterna kan också ha uppfattat studien som en del av ett förändringsarbete. Några av 
informanterna var noga med att poängtera vad som var bra och dåligt, och det verkade som att 
de ville att studien skulle leda till förändring eller undvika förändring.  

I Johansson och Lundbergs (2004) studie bestod urvalet endast av informanter som varit 
antingen sjuknärvarande eller sjukfrånvarande. En sådan begränsning hade möjligen varit bra 
även i denna, för att flera av deltagarna hade varken varit sjukfrånvarande eller närvarande. 
Men det skulle troligen minskat deltagandet som är en styrka i studien. Det blev bortfall i 
studien, i några intervjugrupper större än andra. De som valt att inte delta går ej att uttala sig 
om men att deltagarna har givits tid och godkännande att delta från sin närmsta chef antas ha 
förhindrat större bortfall.  

 



	   27	  

Referenser 
 
Allvin, M., Aronsson, G., Hagström, T., Johansson, G., & Lundberg U. (2006). Gränslöst 
arbete. Socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet.  Malmö: Liber AB 
 
Aronsson, G., Gustafsson, K., & Dallner, M. (2000). Sick but yet at work. An empirical study 
of sickness presenteeism. Journal of Epidemiology and community health, 54, 502-509. 
 
Aronsson, G., & Gustafsson, K. (2002a). Semester – fortfarande en arbetarskyddsfråga? 
Arbetsmarknad och arbetsliv (2), 111-129 
 
Aronsson, G., & Gustafsson, K. (2002b). Sjuknärvaro -förekomst och utvecklingstendenser. 
Arbete och Hälsa 2002:8, Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 
 
Aronsson, G., & Gustafsson, K. (2005). Sickness presenteeism: Prevalence, attendance-
pressure factors, and an outline of model for research. Journal of occupational and 
environmental medicine, 47, 958-966.	   
 
Berggren, T., & Josefsson, K. (2010) Psykosocial arbetsmiljö och hälsa. I: L. R-M. Hallberg, 
Hälsa och arbetsliv: forskning och praktiska tillämpningar. Lund: Studentlitteratur. 
 
Bergström, G., Bobin, L., Hagberg, J., Lindh, T., Aronsson, G., & Josephson, M. (2009). 
Does sickness presenteeism have an impact on future general health? International Archives 
of Occupational and Environmental Health, 82, 1179-1190 
 
Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken. Lund: Studentlitteratur. 
 
Demerouti, E., Le Blanc, P. M., Bakker, A. B., Schaufeli, W. B., & Hox, J. (2009). Present 
but sick: A three-wave study on job demands, presenteeism and burnout. Career Development 
International, 14, 50–68. 
 
Dew, K., Keefe, V., & Small, K. (2005). ´Choosing`to work when sick: Workplace 
presenteeism. Social Science & Medicine, 60, 2273-2282. 
 
Hartman, J. (2010). Vetenskapligt tänkande. Lund: Studentlitteratur. 
 
Grönlund, A. (2004). Flexibilitetens gränser. Umeå. Borea bokförlag. 
 
Johns, G. (2009). Presenteeism in the workplace: A review and research agenda. Journal of 
Organizational Behavior, 31, 519-542. 
 
Johansson, G., & Lundberg, I. (2004). Adjustment latitude and attendance requirements as 
determinants of sickness absence or attendance. Empirical tests of the illness flexibility 
model. Social Science & Medicine, 58,1857–1868. 
 
Josepson, M., & Vingård, E. (2002). Arbetslust och hälsa – en rapport från HAKul-projektet. 
Stockholm: Sektionen för personskadeprevention, Institutet för Klinisk Neurovetenskap, 
Karolinska Institutet.  
 
 



	   28	  

Lazarus, R. S. (1991). Progress on a cognitivemotivational-relational theory of emotion. 
American Psychologist, 46, 819-834. 
 
Lazarus, R. (1998). Fifty years of the research and theory of R. S. Lazarus: An analysis of 
historical and perennial issues. Manwah, NJ; Erlbaum. 
 
Lovell, V. (2004). No time to be sick: Why everyone suffers when workers don´t have paid 
sick leave. Washington, DC: Institution for Women´s Policy Reasearch. 
    
Kahlke, E., & Schmidt, V. (2002) Arbetsanalys och personbedömning. Att öka träffsäkerheten 
vid urval och rekrytering. Lund: Studentlitteratur. 
 
Kivimaki, M., Head, J., Ferrie, J. E., Hemingway, H., Shipley, M. J., Vahtera, J., & Marmot, 
M. (2005). Working While Ill as a Risk Factor for Serious Coronary Events: The Whitehall II 
study. American Journal of Public Health, 95, 98-102. 
 
Kristensen, T. S. (1995). Sickness absence as coping (sygefravaer som coping). 
Socialmedicinsk Tidskrift, 1, 12–17. 
 
Nebenzahl, D. (2004). Calling in sick is good for business. The Gazette (Montreal) (3 May 
2004), p B1.   
 
McKevitt, C., Morgan, M., Dundas, R., & Holland, W. W.(1997). Sickness absence and 
‘‘working through’’ illness: A comparison of two professional groups. Journal of Public 
Health Medicine, 19(3), 295–300. 
 
Milano, C. (2005). Being There: can Coming to be a Risk? Risk Management Magazin, Nov, 
30-34. 
 
Sennett. R. (2006). När karaktären krackelerar – Människan i den nya ekonomin. Avesta: 
Bokförlaget Atlas. 
 
Svenskt Näringsliv, 2011-05-13, Tidsanvändning år 2010 (Fick från Ringhals, ej ännu 
publicerad).  
 
Theorell, T. (2003). Psykosocial miljö och stress. Lund: Studentlitteratur. 
 
Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 
 
RFV Analyserar 2003:3. (2003) Psykosocial arbetsmiljö och långvarig sjukskrivning. 
Stockholm: Riksförsäkringsverket. 
	  
Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig 
forskning. www.cm.se; Tillgänglig 2011-06-09  
 



BILAGA	  1	  	  	  	  	  

Bilaga 1 
 

Intervjuguide	  
Malin	  Jessen:	  	  

• Sista	  terminen	  på	  arbetsvetenskapliga	  programmet	  på	  Högskolan	  i	  Halmstad.	  	  
• Var	  här	  under	  hösten	  nar	  jag	  hade	  verksamhetsförlagda	  studier.	  	  
• Syftet	  med	  min	  uppsats	  är	  att	  undersöka	  hur	  medarbetare	  runt	  om	  på	  Ringhals	  resonerar	  i	  

valet	  mellan	  att	  sjukanmäla	  sig	  eller	  inte	  vid	  nedsatt	  hälsa.	  	  
• Genom	  denna	  intervju	  och	  4:a	  andra.	  

	  
Resultatet	  redovisas	  konfidentiellt	  och	  det	  kommer	  inte	  gå	  att	  spåra	  till	  dig	  som	  individ.	  	  
Det	  är	  frivilligt	  att	  delta	  i	  studien,	  är	  det	  något	  ni	  inte	  vill	  svara	  på	  så	  behöver	  ni	  inte	  det.	  Intervjuerna	  
kommer	  spelas	  in	  och	  sedan	  transkriberas.	  Jag	  har	  bjudit	  in	  er	  som	  en	  grupp	  och	  ställer	  frågor	  till	  er	  
som	  grupp.	  Men	  säger	  några	  något	  som	  alla	  inte	  håller	  med	  om	  vill	  jag	  gärna	  höra	  att	  ni	  inte	  håller	  
med.	  Var	  öppna!	  J	  
	  
Handlingsutrymme,	  25	  (10)	  min:	  

• Kan	  ni	  presentera	  er?	  
• Kan	  ni	  förklara	  ert	  arbete?	  (vad	  gör	  ni,	  när	  gör	  ni	  det?,	  var	  gör	  ni	  det?)	  
• Vad	  är	  det	  bästa	  resp.	  sämsta	  med	  ert	  arbete?	  
• Vad	  kan	  förändra	  i	  ert	  arbete	  när	  ni	  mår	  sämre	  (förkyld,	  deprimerad,	  cancer,	  mm.)	  à	  Genom	  

chef?/	  själva?	  
• Tempot/kvalitén?,	  Välja	  lättare	  arbetsuppgifter?	  Arbeta	  hemma?	  

	  
Närvarokrav,	  40	  (20)	  min:	  

• Vilka	  negativa	  konsekvenser	  för	  sjukfrånvaro	  med	  sig	  för	  er?	  (individ,	  grupp,	  företag???)	  
• (	  De	  ger	  exempel)	  –	  Om	  ni	  ska	  rangordna	  konsekvenserna,	  vilket	  är	  det	  värsta?	  
• Värderingar:	  Var	  går	  gränsen	  för	  hur	  dålig	  man	  får	  vara	  för	  att	  arbeta?(för	  er,	  rest.	  

Organisationen?)	  
• Normer:	  Har	  ni	  sett	  medarbetare	  arbeta	  trots	  att	  de	  borde	  varit	  hemma	  och	  vilat?	  (hur	  ofta?)	  

(Hur	  reagerar	  kollegor	  då?)	  
• Har	  ni	  sett	  chefer	  varit	  sjuka	  men	  arbetat?	  
• Har	  ni	  varit	  sjuknärvarande?	  (varför/varför	  inte?)	  

	  
	  
Generellt	  Ringhals,	  15	  (5)	  min:	  

• Större/mindre	  än	  resten	  av	  Sverige?	  Förändring	  över	  tid?	  
• Finns	  det	  några	  Ringhalsövergripande	  policys	  som	  förenklar/försvårar	  att	  arbeta	  vid	  nedsatt	  

hälsa?	  
• Vilka	  effekter	  tror	  ni	  att	  sjuknärvaro	  har?	  (är	  det	  ett	  problem?)	  

	  
Stämmer	  det	  att	  ni	  tycker…?	  
Är	  det	  något	  ni	  tycker	  jag	  borde	  ha	  tagit	  upp,	  något	  ni	  vill	  tillägga?	  
	  
Tack!!!	  
Alla	  som	  deltagit	  i	  undersökningen	  kommer	  få	  en	  kopia	  av	  uppsatsen	  i	  juni.	  
	  
För	  frågor;	  	  
Malin	  Jessen	  (mzje)	  
0768-‐63457	  


