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SAMMANFATTNING 
Titel: Korttidsfrånvaro bland kvälls- och nattarbetare - En kvantitativ undersökning av 

orsaker till korttidsfrånvaro och arbetsförhållanden utifrån krav-kontroll-stödmodellen 

 

Bakgrund: Det finns en tydlig relation mellan hälsa och arbete. Det finns även en 

relation mellan psykosocial arbetsmiljö och sjukfrånvaro, en försämrad psykosocial 

arbetsmiljö kan vara en indikator till en ökad sjukfrånvaro. Arbetstillfredsställelse, 

arbetsförhållanden och organisationskultur på arbetsplatsen är faktorer vilka är av 

betydelse för förståelsen av arbetsrelaterad frånvaro. 

 

Syfte: Syftet är att undersöka faktorer som kan medverka till korttidsfrånvaro bland 

kvälls- och nattarbetare på Avdelning X i Koncernen A.  

 

Metod: En kvantitativ undersökning genomfördes och 80 enkäter besvarades av kvälls- 

och nattarbetare på Avdelning X.  

 

Resultat: Fysiska besvär är de mest angivna och acceptabla orsakerna till 

korttidsfrånvaro. Avseende relationen krav-kontroll-stöd anger nattarbetare lägre krav 

och högre kontroll än kvällsarbetare. En lägre grad av kontroll utmärker sig i 

studiegruppen. Majoriteten anger dock att de arbetar i en arbetssituation med låga krav, 

hög kontroll och högt stöd.  

 

Diskussion: Intressant är att resultatet visar på att nattarbetare återfinns inom en 

arbetssituation med låga krav, hög kontroll och högt stöd samtidigt som nattarbetare 

löper en större risk att drabbas av ohälsa. Det förekommer skillnader avseende 

arbetstidsförläggning vilket motiverar att vidare undersöka både kvälls- och 

nattarbetares arbetsförhållanden.  

 

Nyckelord: Korttidsfrånvaro, orsaker, arbetsförhållanden, krav-kontroll-stöd, kvälls- 

och nattarbetare 
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ABSTRACT 
Title: Short-term absence among evening and night workers - A quantitative study of 

the causes of short-term absence and working conditions based on the demand-control-

support model 

 
Background: There is a clear relationship between health and work. There is also a 

relationship between psychosocial work environment and sickness absence, an 

worsening psychosocial work environment can be an indicator to increased 

absenteeism. Job satisfaction, working conditions and organizational culture in the 

workplace are factors which are relevant to an understanding of work-related absence. 

 
Aim: The aim is to investigate factors that may contribute to short-term absenteeism 

among evening and night workers at Section X in Company A. 

 
Method: A quantitative study was conducted and 80 questionnaires were answered by 

the evening and night workers at Section X. 

.  

Results: Physical complaints are the most specified and acceptable reasons for short-

term absence. Night workers indicate lower demands and higher control than night 

workers regarding the relationship demand-control-support. A lower degree of control 

stands out in the study.  The majority indicates that they are working in a work situation 

with low demands, high control and high support. 

 

Discussion: Interestingly, the result shows that night workers are found in a work 

situation with low demands, high control and high support while night workers are at 

greater risk of ill health. There are differences in organization of working time, which 

justifies to further investigate both the evening and night workers' working conditions. 

 
Keywords: Short-term absence, causes, working conditions, demand-control-support, 

evening and night workers 
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1 INLEDNING 

Hälsa i arbetslivet är ett av de 11 nationella målområdena för folkhälsa och är av 

betydelse för den enskilda individens hälsa (Socialdepartementet, 2008). Relationen 

mellan hälsa och arbete är tydlig, och beror till stor del på hur individens 

arbetsförhållanden är utformade (Naidoo & Wills, 2007). Det finns en relation mellan 

psykosocial arbetsmiljö och sjukfrånvaro, en försämrad psykosocial arbetsmiljö kan 

vara en indikator till en ökad sjukfrånvaro (Marklund, Bjurvald, Hogstedt, Palmer & 

Theorell, 2005; Statens offentliga utredningar (SOU), 2002). Denna undersökning utgår 

från Avdelning X inom Koncernen A. Avdelning X är utvald för att de statistiskt sett 

har en högre andel korttidssjukskrivningar än övriga avdelningar inom koncernen och 

syftet är att undersöka faktorer som kan medverka till korttidsfrånvaro bland kvälls- och 

nattarbetarna. 

 

2 BAKGRUND 

2.1 Folkhälsovetenskaplig kontext 

För att förstå den enskilda individens hälsa behövs kunskap om vilka faktorer som 

påverkar den. Den folkhälsovetenskapliga forskningen visar att den enskilda individens 

hälsa påverkas av en mängd faktorer, inte bara av genetiska arvsanlag och livsstilsval 

utan även av samhällets struktur och organisation (Tangen & Conrad, 2009). Dahlgren 

och Whitehead (2007) redovisar ur ett folkhälsoperspektiv de viktigaste faktorerna för 

hälsa och beskriver de olika nivåerna runt individen där dessa återfinns, figur 1.  

 

Överst finns de ge generella socioekonomiska, kulturella och miljörelaterade faktorerna 

som till exempel politik, ekonomiska strategier i form av skatt samt jämlikhet i 

samhället (Dahlgren & Whitehead, 2007). Nästa nivå är faktorer som rör levnadsvillkor 

och arbetsförhållanden, till exempel utbildning, arbetsmiljö samt arbetslöshet. 

Efterföljande nivå handlar om sociala och lokala nätverk vilket innebär individens 

möjlighet till sociala relationer samt socialt stöd. Nivån närmast individen är 

individuella livsstilfaktorer som till exempel rökning, kostvanor och motion. Den 
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innersta cirkeln utgörs av individens kön, ålder och genetiska arv. För att åstadkomma 

förändringar på en nivå krävs det en förståelse för hur de andra nivåerna inverkar på 

varandra och i flera fall vore det allra effektivaste att genomföra insatser på flera nivåer 

(Dahlgren & Whitehead, 2007). 

 

 
Figur 1: De viktigaste determinanterna för hälsa (Modifierad utifrån Dahlgren & 
Whitehead, 2007). 
 

 

2.2 Hälsa i arbetslivet 

Sveriges befolkning är idag nära 9,5 miljoner invånare (Statistiska centralbyrån (SCB), 

2011c) och under det tredje kvartalet 2011 var antalet sysselsatta drygt 4,7 miljoner 

(SCB, 2011b). Det innebär att hälften av Sveriges befolkning befinner sig i arbetslivet, 

vilket gör arbetslivet till en stor arena och motiverar betydelsen av att undersöka hur 

arbetsförhållandena på arbetsplatserna ser ut. Det svenska folkhälsoarbetet utgår idag 

från Regeringens proposition En förnyad folkhälsopolitik med 11 målområden för 

folkhälsa (Socialdepartementet, 2008). Hälsa i arbetslivet är målområde 4 och 
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propositionen tydliggör att arbetsmiljön ska vara utformad så att det inte innebär en risk 

för individen att skadas eller drabbas av ohälsa samt verka för en hälsofrämjande 

arbetsmiljö för individens hälsa och välbefinnande (Socialdepartementet, 2008).  

 

2.2.1 Lagar och föreskrifter 

1 Kap 1§ Arbetsmiljölagen (AML) beskriver att ”Lagens ändamål är att förebygga 

ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö” (Svensk 

författningssamling (SFS) 1977:1160, s.11). God arbetsmiljö beskrivs genom att arbetet 

ska bidra till arbetstillfredsställelse, gemenskap, personlig utveckling samt ett rikt 

arbetsinnehåll (SFS 1977:1160). Enligt 3 Kap 2a§ AML skall arbetsgivaren ”… 

systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att 

arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö” (SFS 1977:1160, s.26). 

För att uppfylla 3 Kap 2a§ AML så finns Arbetsmiljöverkets föreskrift för Systematisk 

arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, där 2§ definierar det systematiska arbetsmiljöarbetet 

som ”... arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp 

verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en 

tillfredsställande arbetsmiljö uppnås” (AFS 2001:1, s.7). Den 8§ anger att arbetsgivaren 

regelbundet skall bedöma risker och undersöka arbetsförhållandena, vilket kan göras 

genom olika metoder såsom bland annat enkätundersökningar (AFS 2001:1). 

 

2.2.2 Kvälls- och nattarbete 

13§ Arbetstidslagen (ATL) reglerar dygnsvila mellan midnatt och klockan fem på 

morgonen, vilket i princip innebär nattarbetsförbud. Dock anger detta lagrum även att 

avvikelser får göras med avseende på arbetets art, särskilda omständigheter eller 

allmänhetens behov. Detta betyder att nattarbete i vissa fall inte går att undvika om 

betydande samhällsintressen skall tillgodoses (SFS, 1982:673). Genom 13a§ ATL 

definieras nattarbete genom ”… den som normalt utför minst tre timmar av sitt 

arbetspass under natt eller troligen kommer att fullgöra minst en tredjedel av sin 

årsarbetstid under natt. Med natt avses perioden mellan klockan 22 och klockan 6” (SFS 
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1982:673, s.39). Det finns ingen definition av kvällsarbete i ATL, men kvällsarbete i 

detta examensarbete avser dem som arbetar mellan klockan 14 och 22. 

 

AFS 2005:06 Nattarbete beskriver de särskilda risker för ohälsa som nattarbetare utsätts 

för genom att den naturliga dygnsrytmen rubbas, detta med anledning av att nattvilan 

reglerar stora delar av kroppens återhämtning. Genom dygnsrytmen är tröttheten som 

störst mellan klockan tre och fem på natten, vilket medför att arbetstagare som utför 

nattarbete löper störst risk för olyckor under just detta tidsintervall. Vidare beskrivs 

långsiktiga hälsorisker på grund av nattarbete såsom sömnstörningar, besvär med högt 

blodtryck, diabetes, hjärt- och kärlsjukdom samt mag- och tarmbesvär. 

Arbetstidsförläggning har visats vara av stor betydelse för att få tid till återhämtning då 

det gäller nattarbete, och även arbetstagarens egen kontroll över arbetsbelastning, paus 

och raster kan bidra till att minska hälsoriskerna (AFS 2005:06). 

 

2.3 Teoretiska perspektiv 

Arbetet med hälsa i arbetslivet har två utgångspunkter, det patogena (förebyggande) och 

det salutogena (hälsofrämjande) (Tangen & Conrad, 2009). Utifrån dessa begrepp 

påverkas individens hälsa av såväl individuella bestämningsfaktorer som av 

bestämningsfaktorer från omgivningen (Ejlertsson & Andersson, 2009). Inom det 

patogena perspektivet syftar strategierna till att uppnå hälsa i arbetslivet genom att 

identifiera riskfaktorer samt förebygga ohälsa i arbetsmiljön (Tangen & Conrad, 2009). 

Strategier utifrån det salutogena perspektivet syftar till att identifiera friskfaktorer, samt 

att främja och skapa hälsa. För att kunna skapa, förbättra och bibehålla hälsa på 

arbetsplatsen behöver alla dessa delar inkluderas i arbetet för uppnå en tillfredsställande 

arbetsmiljö (Tangen & Conrad, 2009). Inom området för detta examensarbete kommer 

ett patogent perspektiv att användas för att undersöka faktorer som kan medverka till 

korttidsfrånvaro bland kvälls- och nattarbetare på Avdelning X.  
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2.3.1 Krav-kontroll-stödmodellen 

Statens folkhälsoinstitut (2011a) redovisar relationen mellan krav-kontroll-stöd som en 

av de viktigaste faktorerna för en god psykosocial arbetsmiljö. Statens beredning för 

medicinsk utvärdering (SBU) (2003) använder krav-kontroll-stöd som en 

förklaringsmodell i rapporten Sjukskrivning orsaker, konsekvenser och praxis. Verhaege 

et al. (2003) beskriver upplevd arbetsstress utifrån relationen krav-kontroll-stöd som en 

del i förståelsen av sjukfrånvaro. En stor del av den genomgångna litteraturen har 

använt krav-kontroll-stödmodellen som en teori för hälsa i arbetslivet, vilket motiverar 

att använda den som teoretisk modell för detta examensarbete. 

 

Krav-kontroll-stöd används som en teoretisk modell för att kartlägga de psykosociala 

arbetsförhållandena och som ett led för att förbättra arbetsorganisationen (Theorell, 

2003). Modellen består av tre delar; psykiska krav, kontroll, samt socialt stöd från 

arbetskamrater och chefer, figur 2. Graden av krav kan till exempel handla om den 

mängd arbetsuppgifter som ska utföras under en viss tid. Kontroll avser medarbetarens 

möjlighet att delta i beslut och innefattar två delar – kontroll i samt kontroll över 

arbetet. Kontroll i arbetet handlar om de små sakerna medan kontroll över arbetet 

handlar om de stora övergripande besluten, som att påverka hur arbetet ska utföras, 

vilka arbetsuppgifter, i vilken ordning och när dessa ska genomföras, samt möjligheten 

att själv få bestämma när det är dags för paus. Socialt stöd definieras genom goda 

relationer på arbetsplatsen, mellan arbetskamrater, men även mellan arbetskamrater och 

chefer (Theorell, 2003). 

 

Arbete med låga krav och hög kontroll befinner sig inom den avspända delen i 

modellen (Theorell, 2003). Den aktiva delen speglar arbete med höga krav och hög 

kontroll. Passivt arbete inom modellen karaktäriseras av låga krav och låg kontroll. 

Arbete som karaktäriseras av höga krav och låg kontroll befinner sig i den spända 

delen. Vidare kompletteras modellen med stödperspektivet, genom att ett högt stöd kan 

förbättra arbetsförhållandena. För att exemplifiera detta så kan spänt arbete (höga krav, 

låg kontroll) förvärras genom bristande stöd. På dessa arbetsplatser återfinns de största 

hälsoproblemen. I motsats till detta representerar avspänt arbete (låga krav, hög 
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kontroll) tillsammans med högt stöd en ideal arbetssituation med friska medarbetare. 

För att förtydliga relationen mellan krav och kontroll så bidrar höga krav till ohälsa 

endast då graden av kontroll samtidigt är låg (Theorell, 2003). 

 

 

 
 

Figur 2: Krav-kontroll-stödmodellen (Modifierad utifrån Theorell, 2003). 

 

 

2.4 Definition av sjukfrånvaro 

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) saknas det någon vedertagen definition för vad 

korttidssjukfrånvaro respektive långtidssjukfrånvaro innebär. SCB (2009) beskriver 

dock en skillnad i begreppen utifrån att korttidssjukfrånvaro innefattar den period då 

individen får sjuklön och långtidssjukfrånvaro utifrån den period då individen får 

sjukpenning (SCB, 2009). Försäkringskassan (2010) beskriver närmre det regelverk 

som sjuklön samt sjukpenning omfattas av. Sjuklönen omfattar 80 procent av lönen och 
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betalas ut av arbetsgivaren mellan dag 2-14, varav dag ett är en karensdag då ingen 

ersättning erhålls. Från den åttonde dagen i sjukskrivningen skall ett läkarintyg lämnas 

till arbetsgivaren som styrker begränsad arbetsförmåga (Försäkringskassan, 2010).  

 

Fokus för detta examensarbete ligger i att studera den korta korttidsfrånvaron, som 

avser en avgränsning till de första sju dagarna. Utifrån SCB:s (2011a) redovisning av 

antalet sjukfall per falläng, visar statistiken tydligt att det är den korta 

korttidssjukskrivningen 1-2 dagar som är avsevärt högst, figur 3. Detta motiverar 

intresset för den kommande undersökningen.  

 

 

 
Figur 3: Antal sjukfall per fallängd, tredje kvartalet 2011 (SCB, 2011a).  

 

2.5 Litteraturgenomgång sjukfrånvaro 

Litteraturgenomgången innefattar frånvaro i bemärkelse av såväl korttidsfrånvaro som 

långtidsfrånvaro, och detta utifrån att en stor del av den empiriska forskningen inte 

skiljer dessa begrepp åt. Mycket av forskningen bedrivs i USA och andra länder vilka 

inte omfattas av samma regelverk som finns i Sverige avseende sjukförsäkring (SBU, 
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2003). I motsats till det SBU (2003) beskriver gällande begreppet frånvaro inom 

forskning så har litteraturgenomgången av artiklar inom området resulterat i att vissa 

delar berör korttidsfrånvaro och andra inte.  

 

2.5.1 Arbetsförhållanden 

Flertalet studier visar på att arbetsförhållanden utifrån arbetstillfredsställelse är av 

signifikant betydelse i förhållande till sjukfrånvaro (Cohen & Golan, 2007; Roelen, 

Koopmans, Notenbomer & Groothoff, 2008; Wegge, Schmidt, Parkes & van Dick, 

2007). Arbetstillfredsställelse beskrivs som tillfredställelse med arbetsförhållanden, det 

vill säga hur medarbetarna trivs med sitt arbete. Roelen et al. (2008) samt Cohen och 

Golan (2007) menar att personer som upplever arbetstillfredsställelse har signifikant 

färre sjukfrånvarodagar än anställda som inte upplever arbetstillfredsställelse. Väänänen 

et al. (2008) beskriver att medarbetare som har en positiv inställning till arbetet har en 

lägre frekvens av sjukfrånvaro. Kristensen et al. (2006) beskriver betydelsen av 

arbetstillfredsställelse i form av samarbete och att ett bättre samarbete mellan 

medarbetarna ger en lägre frånvarofrekvens. Väänänen et al. (2008) identifierar att i 

arbetsgrupper med en stark sammanhållning är frekvensen av frånvaro lägre. 

Arbetsgrupper med en svag sammanhållning och en liberal inställning till frånvaro har 

medarbetare som i högre grad är frånvarande.  

 

Arbetsförhållanden kan även betraktas utifrån relationen krav-kontroll-stöd. Verhaege, 

Mak, Van Maele, Kornitzer och De Backer (2003) redovisar ett statistiskt samband 

mellan höga krav och högre frånvaro samt frånvarons varaktighet, däremot inget 

statistiskt säkerställt samband mellan låg kontroll och hög frånvaro (Verhaege et al., 

2003). Väänänen et al. (2008)  redovisar att medarbetare som upplever en hög 

arbetsbelastning och en låg självskattad hälsa tenderar att ha en högre frekvens av 

frånvaro. Vidare demonstrerar resultatet i Shapira-Lishchinsky och Rosenblatt (2009) 

att en stödjande miljö på arbetsplatsen kan bidra till att minska frekvensen av frånvaro. 
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2.5.2 Organisationskultur 

Arbetsledaren har en betydande roll att leda verksamheten och definiera kulturen på 

arbetsplatsen, till exempel i form av frånvarorelaterade värderingar och beteende. 

Kristensen et al. (2006) uttrycker att arbetsledaren bör föregå med gott exempel då en 

högre frånvaro hos arbetsledaren leder till en högre frånvaro bland medarbetarna. 

Shapira-Lishchinsky och Rosenblatt (2009) redovisar ett samband mellan arbetsklimat 

och frånvarofrekvens, där ett omtänksamt klimat kan leda till en lägre frånvarofrekvens, 

medans ett formellt klimat kan leda till det motsatta. Arbetsklimatet berörs även av en 

organisatorisk rättvisa avseende beslutsfattande som rör arbetsplatsen, arbetsbelastning, 

schema, lönesättning, medarbetarnas delaktighet och inflytande, vilket påverkar 

frekvensen av frånvaro. Resultatet i Shapira-Lishchinsky och Rosenblatt (2009) 

tydliggör betydelsen av att skapa ett tillfredsställande klimat samt en stödjande miljö på 

arbetsplatsen för att minska frekvensen av frånvaro.  

 

2.6 Koncernen A 

Koncernen A bedriver en omfattande produktions- och distributionsverksamhet som 

pågår dynget runt. Arbetsplatsen är mansdominerad och har medarbetare i ett 

åldersspann mellan 18-65 år. Arbetsuppgifterna är fysisk krävande, dock varierar den 

fysiska belastningen mellan olika avdelningar och arbetsuppgifter. Koncernen arbetar 

kontinuerligt med systematiskt arbetsmiljöarbete och har haft stor framgång avseende 

minskat antal långtidssjukskrivningar, dock har sjukfrånvarostatistik visat på att den 

korta sjukfrånvaron har ökat. Inom området för det systematiska arbetsmiljöarbetet 

genomförs regelbundna medarbetarenkäter för att få en bild av hur de anställda upplever 

sin arbetssituation och sina arbetsförhållanden. Koncernens målsättning är att vara en 

attraktiv och utvecklande arbetsplats med friska och engagerade medarbetare. 

 

2.6.1 Avdelning X 

Avdelning X är vald utifrån att de statistiskt sett har en mycket hög andel 

korttidssjukskrivningar i jämförelse med andra avdelningar inom koncernen. Den 

  14



största delen av verksamheten bedrivs under kväll och natt, vilket innebär att de 

anställda arbetar antingen kvällspass från cirka 14.00-22.00, eller nattpass mellan cirka 

22.30-06.00. Arbetsuppgifterna är fysiskt krävande och styrda av tidspress.  

 

3 PROBLEMFORMULERING 

Relationen mellan individens hälsa och arbete är stark (Naidoo & Wills, 2007) och 

ingår i ett komplext system där folkhälsopolitik, arbetslagstiftning, arbetsförhållanden, 

sociala relationer samt individens levnadsvanor är faktorer som påverkar varandra och 

har betydelse för arbetet med att förstå och utveckla hälsan i arbetslivet (Dahlgren & 

Whitehead, 2007). Tidigare forskning visar att arbetsförhållanden, arbetstillfreds-

ställelse och organisationskultur på arbetsplatsen inverkar på individens hälsa och 

korttidsfrånvaro. Hur dessa faktorer medverkar till korttidsfrånvaro kan vara olika för 

varje arbetsplats. För den aktuella undersökningen handlar det om att söka kunskap om 

vilka faktorer som kan medverka till den höga korttidsfrånvaron på Avdelning X. 

 

4 SYFTE 

Syftet är att undersöka faktorer som kan medverka till korttidsfrånvaro bland kvälls- 

och nattarbetare på Avdelning X i Koncernen A.  

 

4.1 Frågeställningar 

- Hur ser orsaker till korttidsfrånvaro ut bland kvälls- och nattarbetare? 

- Vilka orsaker anger studiegruppen det acceptabelt att vara sjukskriven för? 

- Hur ser kvälls- och nattarbetares arbetsförhållanden ut utifrån krav-kontroll-

stöd-modellen? 

- Hur ser arbetsledarnas arbetsförhållanden ut utifrån krav-kontroll-stöd-

modellen? 

- Hur ser studiegruppens generella levnadsvanor ut? 

 

  15



5 METOD 

5.1 Design 

Utifrån en tvärsnittsstudie genomfördes en kvantitativ enkätundersökning. Valet av 

enkät som metod gjordes, likt Ejlertsson (2005) beskriver, utifrån syftet och 

frågeställningarna.   

 

5.2 Urval 

Utifrån ett icke-sannolikhetsurval genomfördes ett subjektivt urval enligt Denscombe 

(2009). Det innebar att 136 kvälls- och nattarbetare på Avdelning X i Koncernen A 

valdes ut för att representera studiepopulationen i undersökningen.  

 

5.2.1 Beskrivning av studiegrupp 

Utifrån inklusionskriteriet (kväll/natt) för urvalet redovisar tabell 1 en presentation av 

studiepopulation och studiegrupp. Urvalet omfattade 136 personer varav det under den 

aktuella undersökningsdagen var 102 personer som arbetade, vilka representerade 

studiegruppen för denna undersökning. Halva studiegruppen bestod av kvällsarbetare 

och andra halvan av nattarbetare. De flesta svarande var män och medelåldern bland de 

svarande var 31 år. 83 procent av studiegruppen var tillsvidareanställda och arbetade 

runt 40 timmar i veckan. 
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Tabell 1: Presentation av studiepopulation, studiegrupp, bortfall, svarsfrekvens, kön 

och ålder.  

 Totalt 
(n) 

Frekvens 
(%) 

Studiepopulation kvälls- och nattarbetare 
       Ej närvarande (semester, sjukfrånvaro, studieledighet) 
 
Studiegrupp 
       Kväll 
       Natt 
 
       Svarsfrekvens 
       Bortfall 
              Bortfall kväll 
              Bortfall natt 
 
              Män 
              Kvinnor 
 
              Medelålder 
              Medianålder 
              Spridning ålder 

136 
34 
 

102 
48 
54 
 

80 
22 
5 
17 
 

70 
10 
 

31 
27 

19-64 

 
 
 

100 
47 
53 
 

78 
22 
 
 
 

84 
16 
 

 

 

5.3 Mätinstrument 

Inspirationen till frågeområden och frågorna i enkäten utgick från de faktorer som 

litteraturgenomgången relaterade till korttidsfrånvaro. Frågorna inspirerades och 

konstruerades utifrån en sammanställning av information från flera olika källor (Albin 

& Skerfving, 2009; Arwedson Lindin, Roos & Björklund, 2007; Dallner et al., 2000; 

Ejlertsson, 2005; Shapira-Lishchinsky & Rosenblatt, 2009; Socialstyrelsen, 2009; 

Statens folkhälsoinstitut, 2011b; Synnerholm, Karlsson & Söderback, 1995; Väänänen 

et al., 2008). De övergripande frågeområdena i enkäten resulterade i bakgrundsfrågor, 

levnadsvanor, arbetsförhållanden och sjukskrivning, bilaga 2. Frågeområden bröts sedan 

ner och konstruerades till konkreta frågor utifrån vad undersökningen syftade till att ta 

reda på. Tabell 2 redovisar vilka frågor som är egenkonstruerade samt vilka som är 

lånade från existerande frågeformulär. 
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Tabell 2: Sammanställning av frågor till enkäten utifrån frågeområdena. 

 

Frågeområde Egna frågor QPSNordiq-34+ Folkhälsoenkäten 

Bakgrundsfrågor 
Levnadsvanor 
Arbetsförhållanden 
Sjukskrivning 
 
Totalt: 

Fråga 1-6 
Fråga 8-11 
Fråga 16, 21-22 
Fråga 23-30 
 
21 frågor 

 
 
Fråga 12-15, 17-20 
 
 
8 frågor 

 
Fråga 7 
 
 
 
1 fråga 

 

 

5.3.1 Bakgrundsfrågor 

Bakgrundsfrågorna syftade till att ge information om de svarande samt till att presentera 

och analysera skillnader mellan grupper i resultatet. Frågorna handlade om kön, ålder, 

anställningsform, arbetstidsförläggning samt arbetsledande ställning och inspirerades av 

bakgrundsfrågorna i QPSNordiq-34+ (Dallner et al., 2000).  

 

5.3.2 Levnadsvanor 

Frågorna kring levnadsvanor handlade om att undersöka individens förutsättningar att 

klara av arbetet. Eftersom arbetet är fysiskt krävande är fysisk aktivitet en förutsättning 

för att orka med arbetet (Arwedson Lindin, Roos & Björklund, 2007; Socialstyrelsen, 

2009). Formuleringen av frågan om fysisk aktivitet på fritiden lånades från 

Folkhälsoenkäten (Statens folkhälsoinstitut, 2011b) och modifierades något, rubrikerna 

för de fyra svarsalternativen förtydligades och beskrivningen av alternativen kortades 

ner. Att fråga om sömn- och kostvanor utgick från att dessa är förutsättningar för att 

individer med nattarbete skall orka arbeta (AFS 2005:06; Albin & Skerfving, 2009). 

Samtliga frågor kring levnadsvanor inspirerades av liknande frågor i Folkhälsoenkäten 
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(Statens folkhälsoinstitut, 2011b), men konstruerades på ett eget sätt för att i största 

möjliga utsträckning mäta det som eftersöktes. 

 

5.3.3 Arbetsförhållanden 

Frågorna kring arbetsförhållanden utifrån krav-kontroll-stöd konstruerades genom ett 

urval av frågor från QPSNordiq-34+ (Dallner et al., 2000). Utifrån användarmanualen 

för QPSNordiq-34+ krävdes inget inhämtat godkännande från skaparna för att använda 

frågorna. Gällande svarsalternativen förändrades dessa något, från en femgradig skala; 

mycket sällan eller aldrig, ganska sällan, ibland, ganska ofta, mycket ofta eller alltid, 

till en fyrgradig skala; aldrig, sällan, ofta, alltid. Valet att förändra svarsalternativen till 

ett jämnt antal grundade sig på att Ejlertsson (2005) beskriver att ett jämnt antal 

svarsalternativ ledar till att respondenten behöver ta ställning till frågan. Om ett neutralt 

mittenalternativ finns kan det leda till att osäkra respondenter markerar sitt svar där och 

negativa eller positiva tendenser i resultatet går förlorade.  

 

5.3.4 Sjukskrivning 

Inom frågeområdet sjukskrivningar tillfrågades respondenterna om de varit sjukskrivna 

någon gång de senaste 12 månaderna samt orsaken till det senaste 

sjukskrivningstillfället. Frågorna grundades framförallt på Synnerholm, Karlsson och 

Söderbacks (1995) kvalitativa intervjustudie Stanna hemma eller gå till jobbet? Om 

skälen bakom kort sjukfrånvaro. Synnerholm, Karlsson och Söderback (1995) 

identifierar att en enkät skulle kunna utformas utifrån studiens erhållna resultat för att 

förankra dem i en större population. Frågan kring vad det är acceptabelt att sjukskriva 

sig för inspirerades av Shapira-Lishchinsky och Rosenblatt (2009) samt Väänänen et al. 

(2008) som använde likvärdiga frågor i sina studier.  
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5.4 Genomförande 

Enkäten prövades på två testpersoner med syftet, enligt Ejlertsson (2005), att få 

information om enkätens uppbyggnad samt hur frågorna möjligen skulle kunna tolkas 

för att få perspektiv på om något behövde ändras.  

 

Inför distributionen av enkäten blev personalen informerade om den kommande 

undersökningen genom ett följebrev, bilaga 1. Vidare besökte författarparet 

arbetsplatsen vid två tillfällen under den aktuella undersökningsdagen för att informera 

samtliga arbetsledare för kvälls- och nattpass gällande syftet med undersökningen, 

enkätens utformning, särskilda etiska hänsynstaganden samt för att besvara eventuella 

frågor. Arbetsledarna delade därefter ut enkäterna under respektive kvälls- och nattpass. 

Författarparet hämtade upp enkäterna i anslutning till att respektive arbetspass avslutats, 

för att därefter påbörja databearbetningen.  

 

5.5 Bearbetning av data och statistisk analys 

Enkäterna bearbetades manuellt i det statistiska programmet SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences) version 20. På frågan om antal sömntimmar fick respondenterna 

i ett öppet svarsalternativ själva ange antal sammanhängande timmar som de sov. Detta 

innebar att vissa angav ett intervall av timmar, till exempel 6-8 timmar. Vid inmatning 

av enkäterna beräknade författarparet medelvärde utifrån det angivna intervallet och 

rundade av nedåt om det behövdes. Valet av att runda av medelvärdet nedåt grundade 

sig på att Ejlertsson (2005) beskriver att människan tycks vara en positiv varelse som 

överväger mer positiva svarsalternativ. Vidare har statistiska analyser och 

sammanställning av resultatet skett utifrån Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) 

samt Ejlertsson (2005). De statistiska analyser som gjordes var beräkning av 

medelvärde, median, spridning och Cronbachs alpha på index. Resultatet redovisades 

som deskriptiv statistik i form av frekvenstabeller, så som korstabeller och 

stapeldiagram.  

 

  20



Inom ramen för analysen av resultatet konstruerades index för krav, kontroll och stöd av 

frågorna kring arbetsförhållanden utifrån Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) 

samt Ejlertsson (2005), detta för att ge en mer enhetlig bild av svaren utifrån krav-

kontroll-stödmodellen. Indexen konstruerades genom att slå samman fråga 12-14 (krav), 

15-17 (kontroll) och 18-20 (stöd). Spridningen av värdena återfanns i en skala mellan 1-

12, där värde 1 representerade det minst önskvärda och värde 12 det mest önskvärda. 

Vid summering av frågorna till index behövde vissa svarskategorier vändas för att 

representera samma värde. Krav-kontroll-stödfiguren (figur 6) i resultatet konstruerades 

för att skapa en mer förklarande bild utifrån krav-kontroll-stödmodellen. För att 

konstruera denna figur bestämdes det i enlighet med Theorell (2003) att inom skalan 1-

12 räknades värdena 1-6 som icke önskvärt (höga krav, låg kontroll och lågt stöd) och 

värdena 7-12 som önskvärt (låga krav, hög kontroll och högt stöd). Vilket placerade in 

medarbetarna utifrån hur de angett graden av krav, kontroll och stöd inom de olika 

delarna i modellen (avspänt, spänt, aktivt och passivt arbete). 

 

5.6 Validitet och reliabilitet 

Valet av kvantitativ metod syftade till att stärka validiteten i undersökningen med 

avseende på att metoden skulle svara upp gentemot syfte och frågeställningar, samt vara 

lämplig med avseende på urvalets storlek. Litteraturgenomgången syftade vidare till att 

stärka kvalitén i undersökningen genom att bidra med tidigare forskning inom 

undersökningsområdet. Resultatet från litteraturgenomgången låg därefter till grund för 

en noggrann utformning av enkäten i enlighet med Ejlertsson (2005) och Bryman 

(2002), och även detta i förhållande till syfte och frågeställningar, för att de i största 

möjliga mån skulle mäta det som undersökningen var avsedd att mäta. 

 

Vid skapandet av index för krav, kontroll och stöd testades reliabilitet utifrån Cronbachs 

alpha, och detta i enlighet med Bryman (2002), Ejlertsson (2005) och Pallant (2010). 

Testet utfördes för att ta ställning till huruvida frågorna var lämpliga att utforma som 

index. Värdet av Cronbachs alpha för samtliga nio frågor resulterade i 0,824 av högsta 

möjliga värde 1. 
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Tabell 3: Värdet av Cronbachs alpha fördelat utifrån respektive fråga inom index för 

krav, kontroll och stöd. 

 

Index Cronbachs alpha 

Krav 
     Fråga 12 
     Fråga 13 
     Fråga 14 
Kontroll 
     Fråga 15 
     Fråga 16 
     Fråga 17 
Stöd 
     Fråga 18 
     Fråga 19 
     Fråga 20 

 
0,818 
0,802 
0,832 

 
0,810 
0,825 
0,811 

 
0,786 
0,770 
0,784 

 

 

5.7 Etiska överväganden 

De etiska övervägandena grundade sig på Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 

principer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Utifrån informationskravet delgavs respondenterna information om 

undersökningens syfte och användande samt villkor för deltagande. Respondenterna 

informerades enligt samtyckeskravet i följebrevet och på försättsbladet till enkäten om 

att det var frivilligt att delta och att de när som helst hade möjligheten att avbryta sin 

medverkan. Samtyckeskravet uppfylldes genom att deltagandet ansågs som medgivet 

samtycke.   

 

Konfidentialitetskravet var ett av de viktigaste hänsynstagandena då resultatet syftade 

till att bli ett kunskapsunderlag för arbetsgivaren samt eftersom frågeområdena kring 

arbetsförhållanden och sjukskrivning var av känslig karaktär. Det var därmed viktigt att 

respondenterna förstod att deras svar skulle förbli anonyma. Enkäterna valdes att inte 

kodas på något sätt, vilket innebar full anonymitet – ingen kunde härleda något svar till 
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någon deltagare. Informationen kring deltagarnas anonymitet förtydligades skriftligt i 

följebrevet och på försättsbladet till enkäten. Även vid mötet med arbetsledarna 

tydliggjordes betydelsen av att de skulle informera medarbetarna vid utdelningen av 

enkäten om att svaren var anonyma och skulle behandlas anonymt. Inom ramen för 

konfidentialitetskravet har enkäterna förvarats så att ingen obehörig kunnat ta del av 

dem och efter att examensarbetet blivit godkänt kommer de besvarade enkäterna att 

förstöras. Enligt nyttjandekravet har de insamlade uppgifterna endast använts för 

undersökningens ändamål, vidare kommer dock en sammanställning av resultatet att 

presenteras för både arbetsledning och medarbetare, som en del av deras arbete att 

systematiskt förändra och förbättra den psykosociala arbetsmiljön. 

 

6 RESULTAT 

58 procent av studiegruppen (n=80) anger att de varit sjukskrivna någon gång under de 

senaste 12 månaderna. Utifrån arbetstidsförläggning har 58 procent av kvällsarbetarna 

(n=43) och 57 procent av nattarbetarna (n=37) varit sjukskrivna någon gång de senaste 

12 månaderna. 92 procent av dessa sjukskrivningstillfällen varade mellan en till sju 

agar, varav störst andel, 34 procent, varade i tre till fyra dagar.  d

 

6.1 Orsaker till korttidsfrånvaro 

Fysiska besvär så som förkylning, ont i halsen, huvudvärk, värk, maginfluensa och 

olycksfall är de mest förekommande orsakerna till korttidsfrånvaro angivet utifrån det 

senaste sjukskrivningstillfället. Förkylning är den mest frekventa orsaken att vara 

sjukskriven för. Svarsalternativet annat representerar de som angivit andra orsaker så 

som tandproblem, feber och operation, figur 4.   

 

  23



 
F

 

 

igur 4: Orsaker till korttidsfrånvaro baserat på senaste sjukskrivningstillfället (n=46). 

Resultatet visar att störst andel av både kvälls- och nattarbetare anger förkylning som 

orsak vid senaste sjukskrivningstillfället. Därefter skiljer sig resultatet något med 

avseende på arbetstidsförläggning, och detta utifrån att en något större andel 

kvällsarbetare anger huvudvärk samt värk i axlar, nacke och rygg som ytterligare 

orsaker till sjukfrånvaro. Nattarbetarna anger utöver förkylning, även ont i halsen och 

maginfluensa som orsaker vid senaste sjukskrivningstillfället, tabell 4.      
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Tabell 4: Orsaker till korttidsfrånvaro baserat på senaste sjukskrivningstillfället fördelat 

mellan kvälls- och nattarbetare (n=46). 

 

 
Orsaker till korttidsfrånvaro 

Kväll 
n(%) 

Natt 
n(%) 

Totalt 
n(%) 

Fysiska besvär 
     Olycksfall 
     Värk axlar, nacke, rygg 
     Maginfluensa 
     Förkylning 
     Ont i halsen 
     Huvudvärk 
Psykiska besvär 
     Trötthet 
     Orkeslöshet 
     Nedstämdhet 
     Stress på arbetet 
     Stress i privatlivet 
Annat 
 
Totalt 

 
4(15) 
7(27) 
4(15) 
11(42) 
5(19) 
8(31) 

 
3(12) 
4(15) 
2(8) 
2(8) 
2(8) 
1(4) 

 
26(100) 

 
2(10) 
3(15) 
6(30) 
13(65) 
7(35) 
3(15) 

 
3(15) 
4(20) 
2(10) 
2(10) 
2(10) 
3(15) 

 
20(100) 

 
6(13) 
10(22) 
10(22) 
24(52) 
12(26) 
11(24) 

 
6(13) 
8(17) 
4(9) 
4(9) 
4(9) 
4(9) 

 
46(100) 

 

 

6.2 Acceptabla orsaker att vara sjukskriven för 

Majoriteten av studiegruppen (n=76) anger att det är mer acceptabelt att vara 

sjukskriven för fysiska besvär i jämförelse mot psykiska besvär. Svarsalternativet annat 

representerar de som angivit andra orsaker att vara frånvarande för så som dödsfall 

inom familjen och skador, figur 5. 

 

Flertalet respondenter har kommenterat att det är graden av samt kombinationen av 

orsaker som har betydelse för vad det är acceptabelt att vara sjukskriven för. En 

respondent kommenterar att det ”… beror på graden av alternativen, olycka kan tex 

innebära allvarliga skador eller en trasig nagel”. En annan respondent anger att det är 

”Beroende på hur mycket förkylning/ont i halsen”. En tredje menar att det ”… beror på 

vilka kombinationer, har man lite huvudvärk kanske man inte ska sjukskriva sig, men 

feber, värk i kropp och allt annat ihop är en annan sak”.  
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Figur 5: Vilka orsaker är det acceptabelt att vara sjukskriven för (n=76). 

 

 

6.3 Arbetsförhållanden 

73 procent av den totala studiegruppen (n=80) anger att de trivs ofta eller alltid på 

arbetet. Nattarbetare anger i något högre utsträckning än kvällsarbetare att de trivs ofta 

eller alltid på arbetet.  

 

Arbetsförhållanden avser relationen krav-kontroll-stöd utifrån krav-kontroll-

stödmodellen. Mer än hälften av medarbetarna i studiegruppen (n=77) återfinns inom 

det avspända arbetet som karaktäriseras av låga krav och hög kontroll. De allra flesta 

respondenterna inom ramen för avspänt arbete anger också högt stöd. Resultatet visar 

att nattarbetare i högre grad skattar sitt arbete som avspänt med högt stöd. För 

kvällsarbetare är det en jämn fördelning mellan avspänt och passivt arbete. Det som 

skiljer avspänt och passivt arbete är graden av kontroll, vilken är låg inom passivt 
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arbete. Inom det avspända arbetet uppger kvällsarbetarna högt stöd, medans det inom 

det passiva arbetet inte är en lika tydlig gräns mellan högt och låg stöd. Några 

kvällsarbetare men inga nattarbetare finns inom spänt arbete, figur 6.  

 

 

n(%)………………….AVSPÄND 
…………………Låga krav – Hög kontroll 
 
…………………Högt stöd…….Lågt stöd 
 
Kväll (n=43)……18(43)………..1(2) 
 
Natt (n=34)……..19(56)………..2(6) 
 

n(%)……………………AKTIV 
………………...Höga krav – Hög kontroll 
 
………………...Högt stöd…….Lågt stöd 
 
Kväll (n=43)……0(0)……….….1(2) 
 
Natt (n=34)……..0(0)…………..1(3) 

n(%)……………………PASSIV 
…………………Låga krav – Låg kontroll 
 
………………....Högt stöd…….Lågt stöd 
 
Kväll (n=43)……8(19)…………11(26) 
 
Natt (n=34)……..7(21)…………5(15) 

n(%)……………………SPÄND 
…………………Höga krav – Låg kontroll 
 
 ………………...Högt stöd…….Lågt stöd 
 
Kväll (n=43)……1(2)……………3(7) 
 
Natt (n=34)……..0(0)……………0(0)  
 

 

Figur 6: Arbetsförhållanden utifrån krav-kontroll-stödmodellen. Fördelat utifrån 

kvällsarbetare (n=43) respektive nattarbetare (n=34). 

 

 

Utifrån index för krav, kontroll och stöd så ligger kvällsarbetarnas medelvärde avseende 

krav och kontroll något lägre i jämförelse med nattarbetare. Dock visar resultatet att 

både kväll och natt uppger en lägre grad av kontroll, tabell 5. 
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Tabell 5: Arbetsförhållanden utifrån index för krav, kontroll och stöd. Fördelat mellan 

kvälls- och nattarbetare utifrån medelvärde och spridning (n=80). 

 

Arbetsförhållanden 
 

Kväll 
(n=43) 

Medelvärde 
(Spridning) 

Natt 
(n=37) 

Medelvärde 
(Spridning) 

Alla 
(n=80) 

Medelvärde 
(Spridning) 

Krav1 
 
 
Kontroll1 
 
 
Stöd1 
        

9 
(5-12) 

 
6 

(3-11) 
 
8 

(3-12) 

10 
(6-12) 

 
7 

(3-11) 
 
8 

(3-12) 

9 
(5-12) 

 
7 

(3-11) 
 
8 

(3-12) 

 
1 ) Detta är ett medelvärde på en skala från 1-12. Värdet 12 anger det högst önskvärda, 

och innebär låga krav, hög kontroll och högt stöd. 

 

 

6.4 Arbetsledande ställning 

46 procent av arbetsledarna (n=13) har varit sjukskrivna någon gång under de senaste 

12 månaderna, av dessa varade 86 procent i 1-4 dagar. Utöver detta så utmärker sig 

medarbetarna med arbetsledande ställning från den totala studiegruppen då 92 procent 

av arbetsledarna (n=13) anger att de trivs ofta eller alltid på arbetet.  

 

Utifrån index för krav, kontroll och stöd så ligger arbetsledarnas medelvärde avseende 

krav, kontroll och stöd högre jämfört med den totala studiegruppen. Det innebär att 

arbetsledarnas arbete i högre grad karaktäriseras av låga krav, hög kontroll och högt 

stöd. Särskilt utmärkande är att det lägsta värdet i spridningen för krav är högre än för 

den totala studiepopulationen, tabell 6. 
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Tabell 6: Arbetsförhållanden utifrån index för krav, kontroll och stöd. Avseende 

arbetsledande ställning utifrån medelvärde och spridning (n=13). 

 

Arbetsförhållanden 
 

Arbetsledande ställning 
(n=13) 

Medelvärde 
(Spridning) 

Alla 
(n=80) 

Medelvärde 
(Spridning) 

Krav1 
        
 
Kontroll1 
 
 
Stöd1 
 

10 
(8-12) 

 
8 

(4-11) 
 
9 

(3-12) 

9 
(5-12) 

 
7 

(3-11) 
 
8 

(3-12) 

 
1 ) Detta är ett medelvärde på en skala från 1-12. Värdet 12 anger det högst önskvärda, 

och innebär låga krav, hög kontroll och högt stöd. 

 

6.5 Levnadsvanor 

87 procent av studiegruppen (n=77) motionerar eller tränar måttligt till regelbundet 

under sin fritid. Medelvärdet för antal sammanhängande sömntimmar är 7 timmar per 

dygn (n=76). Cirka 70 procent av studiegruppen anger att de aldrig röker eller snusar. 

Avseende studiegruppens kostvanor (n=79) anger 33 procent att de sällan/aldrig äter 

frukost och 29 procent äter sällan/aldrig lunch. Majoriteten av studiegruppen, 86 

procent, äter ofta/alltid middag, figur 7. 
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Figur 7: Fördelning över hur ofta studiegruppen äter frukost, lunch och middag. 

 
 

7 DISKUSSION 

7.1 Resultatdiskussion 

Resultatet av undersökningen visar att det är fysiska besvär som är de mest angivna 

orsakerna till korttidsfrånvaro. Det är även fysiska besvär som de flesta anger som giltig 

orsak att vara frånvarande för. Avseende arbetsförhållanden utifrån relationen krav-

ontroll-stöd utmärker sig en lägre grad av kontroll i studiegruppen. k

 

7.1.1 Orsaker till korttidsfrånvaro 

Fysiska besvär, så som förkylning, ont i halsen, huvudvärk, värk, maginfluensa och 

olycksfall är de mest förekommande orsakerna till korttidsfrånvaro. Förkylning anges 

som den mest frekventa orsaken att vara sjukskriven för. Resultatet från Synnerholm, 

Karlsson och Söderback (1995) visar i likvärdighet med denna undersökning att 

respondenterna i störst utsträckning angett fysiska besvär som orsak till 

korttidsfrånvaron. Ytterligare anledningen till sjukfrånvaro i Synnerholm, Karlsson och 
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Söderback (1995) är att respondenterna kände behov av att kurera sig, genom vila och 

återhämtning, för att klara av arbetet. Synnerholm, Karlsson och Söderback (1995) 

redovisar även att kort sjukfrånvaro beror på fler orsaker än nedsatt arbetsförmåga på 

grund av sjukdom, vilket kan vara av betydelse vid analys av det resultat som 

framkommit inom ramen för denna undersökning. För att exemplifiera så skulle det 

kunna vara av betydelse att reflektera över att viss del av de fysiska besvären, vilka 

anges som orsak till korttidsfrånvaro, skulle kunna ha påverkats av den psykosociala 

arbetsmiljön. Detta utifrån att arbete som under längre tid pågår under tidspress skulle 

kunna öka stressnivåerna hos medarbetarna, och vidare orsaka nedsatt immunförsvar 

vilket därefter kan mynna ut i en förkylning. Jeding och Theorell (1999) bekräftar att 

långvarig stress påverkar immunförsvaret, vilket stärker betydelsen av att inte utesluta 

det psykosociala perspektivet, trots att resultatet från denna undersökning visat på att 

fysiska besvär är de mest angivna orsakerna till korttidsfrånvaro. Utifrån de fysiska 

besvär som framkommit i den aktuella undersökningen så skulle vissa orsaker så som 

exempelvis förkylning, ont i halsen och huvudvärk kunna vara orsaker till följd av att 

kvälls- och nattarbetarna på Avdelning X arbetar under tidspress.  

 

Enligt AFS 2005:06 Nattarbete löper nattarbetare en större risk att drabbas av ohälsa då 

den naturliga dygnsrytmen rubbas och resultatet av undersökningen visar att mer än 

hälften av nattarbetarna har varit sjukskrivna någon gång under de senaste 12 

månaderna. Genom 4 Kap 5§ Arbetsmiljölagen kan Arbetsmiljöverket föreskriva om 

läkarundersökning för dem som arbetar under förhållanden som innebär risk för ohälsa 

eller olycksfall (SFS 1977:1160). Enligt AFS 2005:06 skulle syftet med 

läkarundersökning av nattarbetare vara att se över ohälsa utifrån faktorer såsom 

sömnstörning, förekomst av sjukdom, måltidsvanor samt social situation. 

Läkarundersökningen kan genomföras innan en nattarbetsanställning påbörjas samt med 

åtföljande kontroller under anställningstiden för att vidare kunna minska arbetstagarens 

risk att drabbas av ohälsa och olycksfall (AFS 2005:06). AFS 2005:06 reglerar endast 

förhållandena för nattarbetare, men utifrån att denna undersökning redovisar att även 

mer än hälften av kvällsarbetarna varit sjukskrivna, skulle det kunna visa på att det är av 

betydelse att undersöka inte bara nattarbetarnas hälsa som lagen föreskriver utan även 

kvällsarbetarnas hälsa. Arbetsgivaren skulle kunna erbjuda kvällsarbetarna samma 
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tillgång till läkarundersökning som nattarbetarna får, exempelvis genom samarbete med 

företagshälsovård.  

 

7.1.2 Acceptabla orsaker att vara sjukskriven för 

De mest angivna orsakerna för korttidsfrånvaro, fysiska besvär, överensstämmer även 

med vad studiegruppen anser det acceptabelt att vara sjukskriven för. Det som 

framkommit i undersökningen är att det är graden av samt kombinationen av orsaker 

som är av betydelse för vad det är acceptabelt att vara sjukskriven för. I Synnerholm, 

Karlsson och Söderback (1995) uppfattas sjukdom som ett tillstånd då individen är 

sängliggande eller hamnar på sjukhus. Respondenterna uppfattade inte huvudvärk som 

sjukdom, men däremot orkeslöshet, vilket skiljer sig mot resultatet i denna 

undersökning där fler respondenter anger att det är mer acceptabelt att vara sjukskriven 

för huvudvärk än för orkeslöshet. Synnerholm, Karlsson och Söderback (1995) 

redovisar att respondenternas attityder till sjukfrånvaro skiljer sig, vissa menar att har 

man feber så ska man inte arbeta medans andra inte anser det så farligt att arbeta med 

feber. Fram till och med den sjunde dagen grundar sig sjukfrånvaron på individens egen 

bedömning av hälsotillstånd och arbetsförmåga, därefter krävs ett läkarintyg 

(Försäkringskassan, 2010). Kopplat till denna undersökning så skulle detta kunna visa 

på att individens bedömning är subjektiv och eventuellt kan påverka vilka faktorer 

respondenten är sjukskriven för, samt vilka faktorer det anses acceptabelt att vara 

hemma för. Även arbetsgruppens normer skulle kunna påverka frekvensen av frånvaro 

enligt Väänänen et al. (2008), detta utifrån att vad arbetsgruppen anser det acceptabelt 

att vara sjukskriven för skulle kunna påverka individens bedömning av sitt eget 

hälsotillstånd och arbetsförmåga. 

 

7.1.3 Arbetsförhållanden 

Majoriteten av den totala studiegruppen återfinns inom avspänt arbete (låga krav, hög 

kontroll) med högt stöd utifrån krav-kontroll-stöd-modellen (Theorell, 2003). Fördelat 

utifrån arbetstidsförläggning befinner sig dock nära hälften av alla kvällsarbetare inom 

passivt arbete, vilket innebär låga krav och låg kontroll, samt med en något ojämn 
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fördelning mellan högt och lågt stöd. Detta till skillnad från att majoriteten av 

nattarbetarna återfinns inom avspänt arbete, med högt stöd, vilket skulle kunna vara 

anmärkningsvärt utifrån att nattarbetare löper större risk att drabbas av ohälsa enligt 

AFS 2005:06. Det skulle då kunna vara intressant att undersöka hur relationen ser ut 

mellan nattarbetares risk för ohälsa och att resultatet visar att de arbetar inom avspänt 

arbete med högt stöd, eftersom det skulle kunna vara motsägelsefullt att de förekommer 

tillsammans.  

 

Verhaege et al. redovisar inget statistiskt säkerställt samband mellan låg kontroll och 

hög frånvaro, men det finns en tendens till det i deras resultat. Detta överensstämmer 

med resultatet i denna undersökning då en lägre grad av kontroll utmärker sig på en 

avdelning med hög sjukfrånvaro. Theorell (2003) beskriver kontroll utifrån kontroll i 

arbetet och kontroll över arbetet, vilket tidigare nämnt, handlar om de stora 

övergripande besluten, som att påverka hur arbetet ska utföras, vilka arbetsuppgifter, i 

vilken ordning och när dessa ska genomföras, samt möjligheten att själv få bestämma 

när det är dags för paus. Ett sätt att möjliggöra varje medarbetares kontroll i och över 

arbetet är genom introduktionen. Enligt Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) är 

arbetsgivaren skyldig att erbjuda introduktion till nya medarbetare för att säkerställa att 

de får den kompetens som arbetet kräver. Det finns då en möjlighet att under 

introduktionen instruera medarbetaren hur arbetet går till, vad som krävs, vad som ska 

göras, hur och när det ska vara klart, vilket kan öka medarbetarens kontroll över kraven 

i arbetet. Individens subjektiva bedömning av krav skulle kunna ha påverkat resultatet, 

utifrån att en person kan uppfatta en arbetssituation som höga krav, medan en annan 

skulle kunna uppfatta samma arbetssituation som låga krav.  

 

Med anledning av arbetets karaktär, att de arbetar under tidspress och att arbetet är 

fysiskt krävande, så skulle detta kunna vara en av orsakerna till att kvällsarbetare anger 

att de har låg kontroll. Dock krävs vidare undersökningar för att analysera varför kvälls- 

och nattarbetare skiljer sig åt. Vidare skulle låg kontroll även kunna innebära att de 

anser sig ha lågt utrymme för delaktighet och inflytande, något som Angelöw (2002) 

samt Folkhälsopolitikens målområde Delaktighet och inflytande i samhället 

(Socialdepartementet, 2008) beskriver som grundläggande faktorer för hälsofrämjande 

  33



arbetsplatser. Hög grad av delaktighet innebär att medarbetarna i större utsträckning kan 

kontrollera och påverka sin arbetssituation och ökat inflytande på arbetsplatsen 

möjliggör för medarbetarna att vara med och påverka kraven i sitt arbete (Angelöw, 

2002). Delaktighet och inflytandet på arbetsplatsen skulle kunna ökas genom att 

inkludera medarbetarna i de beslut som fattas, från individen ända upp till 

organisationsnivå, så att alla har insikt i och känner kontroll över kraven i arbetet. Det 

kan till exempel handla om att vara med och ge förslag till förändringar samt vara med 

och besluta om förändringar. Att öka medarbetarnas inflytande och delaktighet i 

beslutsprocesser kan enligt Theorell (2003) vara en del av att skapa rättvisa 

arbetsförhållanden, och  kan  enligt  Shapira-Lishchinsky och Rosenblatt (2009) ha 

betydelse för frekvensen av sjukfrånvaro. Utifrån krav-kontroll-stödmodellen anger 

Theorell (2003) att det inom arbetsgruppen finns en relation mellan kontroll och stöd, 

om medarbetarna går samman och stöttar varandra kan de också gemensamt ha mycket 

mera inflytande över beslutsprocessen och därigenom öka sin delaktighet i 

förändringsarbete. 

 

Trots att det skiljer sig mellan vad kvälls- och nattarbetare angivit gällande 

arbetsförhållanden, så anger 73 procent av den totala studiegruppen att de trivs ofta eller 

alltid på arbetet. Detta är av särskilt intresse då litteraturgenomgången visar på att hög 

arbetstillfredsställelse är relaterat till låg sjukfrånvaro (Cohen & Golan, 2007; Roelen et 

al, 2008; Wegge et al., 2007). Vilket blir motsägelsefullt då majoriteten av 

studiegruppen trivs på arbetet samtidigt som korttidsfrånvaron på Avdelning X är högre 

i jämförelse med övriga avdelningar inom koncernen. Utifrån Angelöw (2002) och 

Arwedson Lindin, Roos och Björklund (2007) beskrivs en hälsofrämjande arbetsplats 

utifrån att medarbetarna känner arbetstillfredsställelse i form av arbetsglädje och 

meningsfullhet i arbetet. Kopplat till denna undersökning är det är dock svårt att säga 

huruvida att trivas på jobbet är detsamma som att känna arbetsglädje och meningsfullhet 

i arbetet.  

 

Avseende arbetstidsförläggning anger något fler nattarbetarna högt stöd. Högt stöd är 

något som Angelöw (2002), Arwedson Lindin, Roos och Björklund (2007) samt Tangen 

och Conrad (2009) menar bidrar till ett gott samarbete på arbetsplatsen och är en 
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förutsättning för en hälsofrämjande arbetsplats. Shapira-Lishchinsky och Rosenblatt 

(2009) menar i sin tur att en stödjande miljö även kan minska frånvaron. För att öka 

stödet på arbetsplatsen menar Theorell (2003) att en gemensam målsättning för 

arbetsplatsen skulle kunna underlätta för medarbetarna att ge varandra stöd, samt att det 

över lag är ett stödjande och socialt klimat på arbetsplatsen. Enligt Systematiskt 

arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) kan medarbetarsamtal vara en del av det sociala stödet 

på arbetsplatsen och en väg till att förstå arbetsförhållandena utifrån medarbetarens 

perspektiv. Thylefors (2008) menar att enkäter kan behöva kompletteras med 

exempelvis medarbetarsamtal samt arbetsplatsträffar för att få fler synpunkter samt en 

mer direkt dialog med medarbetarna.  

  

7.1.4 Arbetsledande ställning 

Enligt Kristensen et al. (2006) har arbetsledaren en betydande roll då det handlar om att 

föregå som gott exempel, skapa en organisationskultur samt värderingar kring frånvaro. 

Med avseende på detta skulle det kunna vara av betydelse hur arbetsledarna uppfattar 

sin arbetssituation samt vad de i sin tur förmedlar till medarbetarna på arbetsplatsen. 

Utmärkande för arbetsledande ställning i denna undersökning är att 92 procent trivs på 

arbetet samt att fler uppger att de arbetar inom en arbetssituation karaktäriserat av låga 

krav, hög kontroll och högt stöd, i jämförelse mot hela studiegruppen. Inom ramen för 

denna undersökning återfinns svårigheter i att kunna säga något om huruvida 

arbetsledarnas värderingar om arbetsförhållanden skulle kunna påverka medarbetarnas 

syn på arbetsförhållanden. Men genom det Kristensen et al. (2006) beskriver gällande 

arbetsledarens roll gentemot medarbetarna, så skulle detta kunna vara ett perspektiv att 

lyfta vid planering av förebyggande och hälsofrämjande insatser.  

 

7.1.5 Levnadsvanor 

Avseende studiegruppens kostvanor är det runt en tredjedel som sällan eller aldrig äter 

frukost och lunch. Detta skulle kunna bero på att respondenterna är kvälls- och 

nattarbetare och sover då dessa måltider vanligtvis intas. Undersökningen efterfrågade 

om respondenterna äter måltider som kan liknas vid frukost, lunch och middag med 

  35



syftet att kvälls- och nattarbetarnas måltider kan vara likadana som andras men ätas på 

andra tider under dygnet. Resultatet visar dock att det är variation i studiegruppens 

generella levnadsvanor och utifrån undersökningen är det svårt att säga något om 

huruvida levnadsvanor är faktorer som medverkar till korttidsfrånvaro. Det kan dock 

vara en vikig del att ta med i förändrings- och förbättringsarbetet som förutsättningar för 

individerna att orka arbeta. Detta utifrån att Dahlgren och Whitehead (2007) beskriver 

att livsstilsfaktorer ingår som en del av de viktigaste determinanterna för hälsa. 

Huruvida det är acceptabelt att arbetsgivaren tar del av medarbetarnas levnadsvanor är 

ett omdebatterat ämne, och detta utifrån att det skulle kunna bli fråga om inkräktande på 

den enskilda individens integritet. För att kunna utföra förbättringsarbete, utan att peka 

ut en enskild individ så skulle det kunna handla om att arbetsgivaren erbjuder friskvård 

till samtliga medarbetare, genom exempelvis friskvårdsbidrag. Angelöw (2002) 

redovisar att friskvård kan vara en lönsam investering för att få friska medarbetare. 

 

7.2 Metoddiskussion 

7.2.1 Design 

Utifrån att denna undersökning genomförts som en tvärsnittsstudie, en ögonblicksbild, 

går det inte att säga något om samband i resultatet eftersom det kräver fler mätningar 

över tid. Det hade därför varit av intresse att få upprepa undersökningen, men det 

rymdes inte inom ramen för examensarbetet. Kvantitativ metod och enkät valdes utifrån 

syftet samt att den valda studiepopulationen var n=136, och enkät är att föredra vid 

större urval enligt Ejlertsson (2005). Utifrån att syftet berörde ett ämne av känslig 

karaktär hade undersökningen även kunnat genomföras som en kvalitativ intervjustudie 

för att få fram ett större djup och fler nyanser i resultatet. Ejlertsson (2005) tydliggör 

dock att vissa typer av känsliga frågor med fördel kan besvaras med en enkät, förutsatt 

att hanteringen av de besvarade enkäterna sker anonymt, vilket var fallet för den 

aktuella undersökningen. Thylefors (2008) beskriver vidare att en väl utformad enkät i 

kombination med ett resultat som därefter förvaltas av både chefer och medarbetare, kan 

vara ett bra hjälpmedel i att utveckla arbetsmiljön samt som ett led i förbättringsarbetet. 
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7.2.2 Urval 

Ett subjektivt urval valdes med anledning av att författarparet fick en bra möjlighet att 

studera den avdelning inom Koncernen A som uppvisat hög korttidsfrånvaro. Detta 

urval var i enlighet med Denscombe (2009) subjektivt i den bemärkelsen att en specifik 

studiepopulation valdes ut, vilket enligt ovan nämnt hade sin grund i kvälls- och 

nattarbetarnas korttidsfrånvaro. Bryman (2002) motiverar denna typ av urval utifrån att 

det i vissa fall uppstår en möjlighet att undersöka en särskild intressant grupp som 

skulle kunna ge ett värdefullt resultat och är en möjlighet att ta tillvara på. 

 

7.2.3 Genomförande 

Valet av endast två testpersoner, istället för att utföra en mer omfattande 

pilotundersökning, skedde utifrån att examensarbetet omfattade en tidsbegränsad 

period, och att en fullständig pilotundersökning som Ejlertsson (2005) beskriver hade 

varit svår att genomföra rent praktiskt. En mer omfattande pilotundersökning hade 

kunnat ge fler perspektiv på mätinstrumentets kvalité, till exempel om frågorna kunnat 

tolkas på olika sätt. Om respondenterna tolkat frågorna på olika sätt och svarat därefter 

så skulle detta ha kunnat påverka resultatet. Exempelvis skulle fråga 12, Är din 

arbetsmängd så ojämnt fördelad att arbetet hopar sig? ha kunnat misstolkas då 

respondenterna inte förstått vad som menats med ”hopar sig”. Vidare skulle 

misstolkning av denna fråga kunna ha lett till en snedvridning av resultatet då den 

ingick som en del i index för krav. Utifrån att majoriteten av studiegruppen angett låga 

krav, skulle detta kunna vara till följd av att de misstolkat ”hopar sig” och angett att 

arbetet aldrig hopar sig, vilket är redovisat som låga krav. 

 

Utgångspunkten för genomförandet av undersökningen var att författarparet själva ville 

dela ut enkäterna till medarbetarna på avdelningen. Utifrån tidsaspekten blev detta inte 

möjligt, då författarparet hade fått vänta till nästa arbetsplatsträff med att dela ut 

enkäten, vilket hade inneburit svårigheter att hinna med resterande delar inom ramen för 

examensarbetet. Det skulle kunna vara en svaghet att författarparet inte kunde närvara 

vid utdelning av enkäterna, då författarparet inte hade kontrollen över hur informationen 
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gavs till medarbetarna inför genomförandet av enkäten samt hur respondenterna var 

placerade då de besvarade enkäten. Även utifrån hur enkäterna samlades in, betydelsen 

av vem som stod bakom enkäten samt att arbetsledarna delade ut enkäten skulle kunna 

ha påverkat huruvida medarbetarna besvarade enkäten. Det skulle kunna funnits en 

rädsla för att chefen fick ta del av de besvarade enkäterna som hade varit annorlunda 

ifall författarparet själva hade delat ut och samlat in enkäterna. Men förhoppningen var 

att författarparets information till samtliga arbetsledare innan arbetspassens början till 

viss del skulle kunna ha stärkt denna eventuella svaghet. 

 

7.2.4 Mätinstrument 

Enkäten bestod till störst del av förkodade svar vilket kan vara en fördel då 

respondenten bara behöver välja det alternativ som stämmer bäst in istället för att själv 

komma på svaret (Denscombe, 2009). Nackdelen är dock att förkodade svarsalternativ 

kan snedvrida resultatet utifrån forskarens val av svarsalternativ, det är möjligt att 

respondenten inte anser att något svarsalternativ stämmer överens med sitt svar och 

viktig information kan därmed gå förlorad (Denscombe, 2009). Detta motiverade valet 

av att infoga några rader för övriga kommentarer och synpunkter i slutet av enkäten, 

vilket också uppfyllde sitt syfte, då några respondenter skrev ner värdefulla synpunkter. 

De tre kommentarerna som valdes ut representerade de likvärdiga synpunkterna som 

framkom i kommentarerna om att det är graden av och kombinationen av orsaker som 

är av betydelse för vad det är accepterat att vara sjukskriven för. Dessa respondenter 

hade därför inte angett det accepterat att vara hemma för exempelvis enbart förkylning, 

huvudvärk eller ont i halsen, vilket medförde att frekvensen för dessa orsaker blev lägre, 

men kommentarerna kompletterade betydelsen av resultatet.  

 

Ejlertsson (2005) tydliggör att minnesfaktorn är betydande vid frågor som rör 

förhållanden bakåt i tiden. Det är lättare att minnas dramatiska händelser som skedde en 

längre tid tillbaka än till exempel enkla vardagssituationer. Beroende på frågan så kan 

12 månader vara i längsta laget för att erhålla ett tillförlitligt svar. I enkäten valdes 12 

månader bakåt i tiden, istället för sex månader, detta för att undvika risken att alltför 

många inte hade varit sjukskrivna under den perioden. Om sex månader bakåt i tiden 
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hade valts, istället för 12 månader, hade detta kunna lett till ett mer begränsat resultat 

utifrån att färre respondenter hade besvarat frågorna om sjukskrivning. 

 

7.2.5 Hantering av data och statistisk analys 

Utifrån att det var en relativt liten studiegrupp samt en stor spridning i resultatet kunde 

inga icke-parametriska tester genomföras enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen 

(2010). 

 

7.2.6 Validitet och reliabilitet 

Stärkande för undersökningen är svarsfrekvensen på 78 procent, vilket enligt Bryman 

(2002) är en bra svarsfrekvens. Utifrån att undersökningen har utförts genom ett urval 

av samtliga kvälls- och nattarbetare, så skulle svarsfrekvensen kunna stärka validiteten i 

resultatet, och därigenom generaliserbarheten sett till studiegruppen (Bryman, 2002; 

Ejlertsson, 2005). Även om resultatet endast kan anses vara representativt för 

studiegruppen, så skulle undersökningen kunna ligga till grund för vidare 

undersökningar på andra avdelningar inom koncernen. Med avseende på bortfall så 

uppmärksammade författarparet, vid databearbetning, att bortfallet utgjordes av 

övervägande del nattarbetare. Detta skulle kunna ha lett till en snedfördelning i 

resultatet och vidare påverkat hur representativt resultatet är för nattarbetarna. 

Eventuella orsaker till att övervägande del av bortfallet bestod av nattarbetare skulle 

kunna ha påverkats av arbetsmängd eller arbetets karaktär, detta utifrån att 

arbetsuppgifterna skiljer sig mellan kvälls- och nattarbetare, och att de därigenom hade 

begränsad möjlighet att fylla i enkäten. Ytterligare skäl till att bortfallet bestod av 

övervägande nattarbetare skulle kunna vara missnöje med arbetsförhållandena vilket lett 

till att de inte velat besvara enkäten. Även detta skulle kunna ha påverkat resultatet 

utifrån att information gått förlorad som skulle kunnat visa på ett annat resultat.  

 

Intressant är att övervägande del av studiegruppen anger att det trivs på arbetet och att 

de återfinns inom avspänt arbete, trots hög korttidsfrånvaro. En eventuell förklaring 

kring detta skulle kunna vara att det är av betydelse hur respondenterna har uppfattat 
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frågorna i enkäten, och detta utifrån att frågorna kan tolkas olika. För att exemplifiera så 

skulle till exempel fråga 12, Är din arbetsmängd så ojämnt fördelad att arbetet hopar 

sig? kunna uppfattas på olika sätt. Vissa kanske anser att arbetsmängden är jämnt 

fördelad med anledning av att de arbetar under tidspress samtliga dagar under året, och 

att det därigenom är en del av arbetets karaktär. Andra kanske anser att arbetsmängden 

skulle kunna vara mer jämnt fördelad genom till exempelvis mer bemanning och 

planering. Avseende hur respondenterna tolkat frågorna kan detta ha påverkat hur väl 

frågorna mätte det de var avsedda att mäta, vilket i sin tur kan ha påverkat validiteten. 

Genom att ha utformat mätinstrumentet med andra frågor så som exempelvis att fråga 

om kravens rimlighet istället för höga eller låga krav, skulle kunna ha gett ett annat 

resultat. Detta utifrån att låga krav kan uppfattas som både positivt och negativt 

beroende på individens uppfattning. Enligt Theorell (2003) kan det vara bättre att 

undersöka kravens rimlighet istället för höga eller låga krav, vissa arbetsplatser kräver 

till exempel höga krav utan att det är orimligt. 

 

Utöver det externa bortfallet så menar Ejlertsson (2005) att även ett lågt internt bortfall 

är stärkande för resultatet, vilket överensstämmer med denna undersökning, där endast 

ett fåtal frågor lämnats obesvarade. 

 

Stärkande för reliabiliteten i undersökningen är att Cronbachs alpha har genomförts 

inför skapandet av index (krav, kontroll, stöd), samt att det resulterade i värden kring 

0,8, vilket Pallant (2010) menar är ett värde att föredra vid ställningstagande huruvida 

index bör skapas eller inte. Ett högre värde, närmare 1, hade kunna lett till att det ej var 

lämpligt att skapa index av frågorna, då frågorna i alltför stor utsträckning mätt samma 

sak. Reliabilitet med avseende på undersökningen som helhet är svår att bedöma, utifrån 

att den utförts som en tvärsnittsundersökning. Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen 

(2010) menar att en tvärsnittsundersökning endast ger en bild av hur förhållandena är 

vid en viss tidpunkt. För att kunna ta ställning till reliabilitet skulle undersökningen 

behöva prövas på nytt, men även efter en upprepad undersökning skulle det vara svårt 

att ta ställning till reliabilitet. Detta utifrån det Bryman (2002) beskriver gällande mått 

som inte är stabila, utan tenderar att mäta olika saker vid olika tidpunkter. Inom ramen 

för denna undersökning så skulle frågan om stöd från närmsta chef kunna resultera i ett 
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svar vid ena tillfället, och något helt annat vid en upprepad mätning ett par månader 

senare. 

 

7.2.7 Etiska överväganden 

För att ytterligare stärka konfidentialiteten hade respondenterna vid undersöknings-

tillfället kunnat tilldelats kuvert att lägga enkäterna i. Detta för att resultatet kan ha 

påverkats av att de inte vågat vara sanningsenliga i sina svar, på grund av att 

arbetsledarna möjligen hade kunnat ta del av deras enkäter. Undersökningens kontext 

har valts att behandlas anonymt, och således benämnts som Koncernen A och 

Avdelning X. Med anledning av anonymiteten har detaljer kring beskrivning av 

arbetsplatsen samt arbetsuppgifter begränsats, vilket inneburit att vissa delar av 

resultatet inte har kunnat diskuteras i relation till koncernen.  

 

8 SLUTSATS 

Till skillnad från litteraturgenomgången anges fysiska besvär som de mest 

förekommande och accepterade orsakerna till korttidsfrånvaro. Avseende relationen 

krav-kontroll-stöd anger nattarbetare lägre krav och högre kontroll än kvällsarbetare, 

samtidigt som nattarbetare löper en större risk att drabbas av ohälsa. Det förekommer 

skillnader avseende arbetstidsförläggning vilket motiverar att vidare undersöka både 

kvälls- och nattarbetares arbetsförhållanden. Summerat trivs dock de flesta 

medarbetarna på arbetet och majoriteten anger att de arbetar med låga krav, hög kontroll 

ch högt stöd. o

 

8.1 Förslag till framtida forskning 

Utifrån resultatet i denna undersökning skulle förslag till framtida forskning kunna vara 

intervjuer för att komma åt djupet bakom orsakerna till korttidsfrånvaro. Observation 

vid kvälls- och nattpass skulle vidare kunna analysera skillnader i arbetsförhållanden, 

till exempel avseende utförande av arbetsuppgifter. Det skulle även vara intressant att 

upprepa undersökningen för att vidare studera om det finns några samband i resultatet. 
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Ytterligare undersökningar på andra avdelningar inom koncernen skulle kunna stärka 

resultatet i denna undersökning om liknande resultat återfinns där. 
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Bilaga 1 

 
 
 

En undersökning av arbetsförhållanden,  
levnadsvanor och sjukskrivning 

 
 
Hälsa i arbetslivet är ett av de elva nationella målområdena för folkhälsa och vidare en 
viktig del för den enskilda individens hälsa. För att kunna arbeta med och förbättra 
hälsan på arbetsplatsen är det av betydelse att regelbundet undersöka hur medarbetare 
upplever sitt arbete. Syftet med den här undersökningen är att undersöka 
arbetsförhållanden, levnadsvanor och sjukskrivning. 
 
Du och Dina medarbetare på avdelningen är utvalda för denna undersökning. 
 
Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt, men det är betydelsefullt för 
undersökningens kvalitet att Du besvarar frågeformuläret. Dina svar är värdefulla och 
kan inte ersättas med någon annans. Du och Dina svar kommer att vara anonyma, 
vilket betyder att varken arbetsgivaren eller vi som behandlar de besvarade 
frågeformulären kommer att veta vem som svarat vad.  
 
Resultatet av undersökningen kommer att resultera i ett examensarbete i 
Folkhälsovetenskap C vid Hälsoakademin på Örebro Universitet. Det sammanställda 
resultatet kommer även att presenteras för Din arbetsgivare som ett underlag för 
utveckling av arbetsmiljöarbetet, vilket på sikt ska leda till en förbättring för Dig i Din 
arbetssituation. 
 
 
Tack på förhand! 
 
 
Har Du några frågor är Du välkommen att höra av dig. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Johanna Hulldin  Theresia Lindgren 
Mail xxxx@xx.xx  Mail xxxx@xx.xx 
Telefon xxx-xxx xx xx  Telefon xxx-xxx xx xx 
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Bilaga 2 

 
 
 

En undersökning av arbetsförhållanden, 
levnadsvanor och sjukskrivning 

 
 

 
Hälsa i arbetslivet är ett av de elva nationella målområdena för folkhälsa och vidare en viktig 
del för den enskilda individens hälsa. Syftet med den här undersökningen är att undersöka 
arbetsförhållanden, levnadsvanor och sjukskrivning som ett underlag för utveckling av 
arbetsmiljöarbetet.  
 
Du och Dina medarbetare på avdelningen är utvalda för denna undersökning. 
 
Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt och du kan när som helst välja att 
avbryta din medverkan om du önskar. Dina svar är värdefulla och kan inte ersättas med någon 
annans, det är betydelsefullt för undersökningens kvalitet att Du besvarar frågeformuläret. Du 
och Dina svar kommer att vara anonyma, vilket betyder att varken arbetsgivaren eller vi som 
behandlar de besvarade frågeformulären kommer att veta vem som svarat vad.  
 
Resultatet av undersökningen kommer att resultera i ett examensarbete i Folkhälsovetenskap C 
vid Hälsoakademin på Örebro Universitet. Det sammanställda resultatet kommer även att 
presenteras för Din arbetsgivare som ett underlag för utveckling av arbetsmiljöarbetet, vilket 
på sikt ska leda till en förbättring för Dig i Din arbetssituation. 
 
 
 

Tack för att Du bidrar med Dina svar! 
 
 
 
 

 
 
 

Johanna Hulldin  Theresia Lindgren 
Mail xxxx@xx.xx  Mail xxxx@xx.xx 
Telefon xxx-xxx xx xx  Telefon xxx-xxx xx xx 
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På följande sidor finns bakgrundsfrågor, frågor om arbetsförhållanden, levnadsvanor 
och sjukskrivning. Läs igenom varje fråga och ange det svarsalternativ som Du tycker 

stämmer bäst med Din uppfattning. Ange endast ett svarsalternativ per fråga. Alla Dina 
svar är anonyma. 

 
 
Bakgrundsfrågor 
 
1) Kön: Man  Kvinna 

  □    □ 
 
2) Vilket år är du född?  __________ 
 

3) Anställningsform: Tillsvidareanställning……...□ 
  Timanställning …….............□ 
  Provanställning …………....□ 
  Vikariat ……………………□ 
  Annan anställningsform:Ivad?_______________________ 
 
 
4) Hur många arbetstimmar arbetar du vanligtvis per vecka? 

  Mindre än 20 timmar ……....□ 

  20 – 30 timmar ……………..□  

  31 – 40 timmar ……………..□ 
  Mer än 40 timmar …………..□ 
  Varierar ……………………..□ 
 
 

5) Arbetstidsförläggning: Kväll ………..............□ 
  Natt …………………□ 
 
 
6) Har du en arbetsledande ställning? 
    Ja …………………...□ 
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   Nej ………………….□ 



Levnadsvanor 
 
7) Hur mycket har du i genomsnitt rört på dig och ansträngt dig kroppsligt på fritiden  
     under de senaste 6 månaderna? Kryssa endast i ett alternativ. 
 

□ Stillasittande fritid 
Du ägnar dig mest åt läsning, TV, dator eller annan stillasittande sysselsättning på 
fritiden. Du promenerar, cyklar eller rör dig på annat sätt mindre än 2 timmar i 
veckan. 

 

□ Måttlig motion på fritiden 
Du promenerar, cyklar eller rör dig på annat sätt under minst 2 timmar i veckan oftast 
utan att svettas. Till exempel promenad eller cykling till och från arbetet. 

 

□ Regelbunden motion på fritiden 
Du motionerar regelbundet, så att du svettas, 1-2 gånger per vecka, minst 30 minuter  
per gång. 

 

□ Regelbunden träning 
Du ägnar dig åt regelbunden fysisk aktivitet, så att du svettas, i genomsnitt minst 3 
tillfällen per vecka, minst 30 minuter per gång. 

 
 
8) Hur många timmar (sammanhängande) sover du i genomsnitt per dygn? __________ 
 
 
9) Även om du arbetar kväll/natt, äter du under dygnet måltider som kan liknas vid  
     frukost, lunch och middag? Ange följande: 
 
                 Aldrig     Sällan      Ofta      Alltid 

              a) Äter du frukost? …………………..□    □      □       □ 

              b) Äter du lunch? …………………… □    □      □       □ 

              c) Äter du middag? …………………. □    □      □       □ 
 
 
                Aldrig     Sällan      Ofta      Alltid 

10) Röker du? ……………………………….. □    □      □       □ 
 

11) Snusar du? ………………………………. □    □      □       □ 
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Arbetsförhållanden           
       Aldrig       Sällan      Ofta      Alltid 

 
12) Är din arbetsmängd så ojämnt   

       fördelad att arbetet hopar sig? …………...  □     □       □       □ 
 
13) Finns klart definierade mål för  

       ditt arbete? ……………………………….. □     □       □       □ 
 
14) Vet du precis vad som krävs av  

       dig i arbetet? …………………………….. .□     □       □       □ 
 

15) Kan du själv bestämma din arbetstakt? ....... □     □       □       □ 
 

16) Upplever du ditt arbete som stressigt? ….... □     □       □       □ 
 
17) Kan du själv bestämma när du skall  

       ta paus? …………………………….…….. □     □       □       □ 
 
18) Om du behöver, får du då stöd och 

       hjälp med ditt arbete från dina I 
       arbetskamrater? ……………………….…. □     □       □       □ 
 
19) Om du behöver, får du då stöd och 

       hjälp med ditt arbete från din närmsta I 
       chef? ……………………………………... □     □ □       □ 
 
20) Får du uppskattning för dina 

       arbetsprestationer från din närmsta I 
       chef? ……………………………………… □     □ □       □ 
 

21) Trivs du med ditt jobb? ………………....... □     □ □       □ 
 
              Ja        Nej      Vet ej 
22) Tror du att du arbetar kvar på  

       arbetsplatsen om 2 år? …………………... □      □      □ 
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Sjukskrivning  
 
23) Har du varit sjukskriven någon gång under de senaste 12 månaderna? 

Ja …...□ 

 Nej .....□     Fortsätt till fråga 30 
 
 
24) Tänk tillbaka på ditt senaste sjukskrivningstillfälle, hur länge var du då sjukskriven? 

 1 – 2 dagar …………...□ 
 3 – 4 dagar …………...□ 
 5 – 7 dagar …………...□ 
 8 – 14 dagar ………….□ 
 Mer än 14 dagar ……...□ 
 
 
25) Tänk tillbaka på ditt senaste sjukskrivningstillfälle, vad var du då sjukskriven för?  
       Kryssa för samtliga alternativ som stämmer för dig.  

Olycksfall ……………….....□  Trötthet …………………….□ 

Värk i axlar, nacke, rygg …..□  Orkeslöshet ………………...□ 
Maginfluensa ………………□  Nedstämdhet ……………….□ 
Förkylning …………………□  Stress på arbetet ……………□ 
Ont i halsen ………………...□  Stress i privatlivet ………….□ 
Huvudvärk …………………□  Annat: vad?I ________________ 

 
 
26) Om du har varit sjukskriven vid flera tillfällen de senaste 12 månaderna stämmer då  
någon eller några av följande orsaker? Kryssa för samtliga alternativ som stämmer för 
dig. 

Olycksfall ……………….....□  Trötthet …………………….□ 

Värk i axlar, nacke, rygg …..□  Orkeslöshet ………………...□ 
Maginfluensa ………………□  Nedstämdhet ……………….□ 
Förkylning …………………□  Stress på arbetet ……………□ 
Ont i halsen ………………...□  Stress i privatlivet ………….□ 
Huvudvärk …………………□  Annat: vad?I ________________ 
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                  Aldrig      Sällan      Ofta      Alltid 
27) Upplever du att du får extra mycket  

      arbetsuppgifter (får ta igen arbete) I  

      efter att du har varit sjukskriven? …………….. □       □    □      □ 
 
28) Tänker du på vad kollegorna tycker  

      om du är sjukskriven? …………………….........□       □    □      □ 
 
29) Tänker du på vad chefen tycker  

      om du är sjukskriven? …………………….........□       □    □      □ 
 
 
30) Vad tycker du att det är okej att sjukskriva sig för? Kryssa för samtliga alternativ 
som passar med din uppfattning. 

Olycksfall ……………….....□  Trötthet ……………………..□ 

Värk i axlar, nacke, rygg …..□  Orkeslöshet ………………....□ 
Maginfluensa ………………□  Nedstämdhet ………………..□ 
Förkylning …………………□  Stress på arbetet …………….□ 
Ont i halsen ………………...□  Stress i privatlivet …………..□ 
Huvudvärk …………………□  Annat: vad?I ________________ 

 
 

 
 
 

Har du några övriga synpunkter eller vill tillägga något? 
 
 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 
_______________________________________________ 
_______________________________________________

 
 

 
 

 
 

Tack för din medverkan! 
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