
Abstrakt  
Bakgrund: Då sjuknärvaro kan ge konsekvenser för framtida ohälsa och sjukfrånvaro är 

det ett viktigt område att undersöka. Syfte: Att klarlägga vilka faktorer som var avgörande 

för val av sjuknärvaro vid ett av Försäkringskassans lokala- och nationella försäkringscen-

ter, samt att belysa frekvens och jämföra orsak till val av sjuknärvaro mellan de två konto-

ren. Metod: Studien genomfördes med en kvantitativ enkätundersökning. Urvalskriteriet 

var en anställningstid på minst 12 månader. Detta resulterade i 176 respondenter varav 116 

stycken svarade. Resultat: Frekvensen av sjuknärvaro var hög då mer än varannan respon-

dent angav att de varit sjuknärvarande vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna. 

Som främsta skäl angavs hög arbetsbelastning, lojalitet mot kollegor samt ekonomiska skäl. 

Vid jämförelse mellan kontoren blev resultatet i stort sett detsamma gällande frekvens. Där-

emot skiljde sig skälen något, då hög arbetsbelastning angavs som främsta skäl vid det loka-

la försäkringscentret och lojalitet mot kollegor vid det nationella försäkringscentret. Slut-

sats: Då frekvensen av sjuknärvaro är hög vid den undersökta Försäkringskassan är det 

angeläget att uppmärksamma fenomenet för att undvika framtida ohälsa och sjukfrånvaro.  

 

Nyckelord: Försäkringskassan, ohälsa, sjukfrånvaro, sjuknärvaro  
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1. Inledning 

På uppdrag av Arbetsmiljöverket genomför Statistiska Centralbyrån sedan år 1989 en 

undersökning av arbetsmiljön som komplement till Arbetskraftsundersökningen. Först 

år 2002 kompletterades undersökningen med frågor om sjuknärvaro. Med sjuknärvaro 

menas de tillfällen då individen valt att gå till arbetet trots att dennes hälsotillstånd 

egentligen motiverat sjukfrånvaro. Det faktum att arbetsmiljöundersökningen inte belyst 

förekomsten av sjuknärvaro under särskilt lång tid, tyder på att kunskapsläget inom om-

rådet är otillräckligt. Detta bekräftas även vid en jämförelse av den mängd vetenskapli-

ga artiklar som behandlar sjukfrånvaro respektive sjuknärvaro. Artiklar gällande sjuk-

närvaro utgör endast 0.01 procent av det antal artiklar som handlar om sjukfrånvaro 

(Dew, Keefe & Small, 2005).  

 

Nyligen publicerade studier visar att det finns anledning att innefatta sjuknärvaro i det 

problemområde som hittills haft fokus på sjukfrånvaro, då sjuknärvaro kan medföra 

ökad risk för framtida ohälsa och långvarig sjukfrånvaro (Bergström, Bodin, Hagberg, 

Lindh, G. Aronsson, & Josephson, 2009a, 2009b).  

 

Eftersom området ännu är tämligen outforskat finns begränsad kunskap gällande såväl 

förekomst av och orsak till sjuknärvaro. Detta gäller för alla sektorer, men framförallt 

den statliga då tidigare forskning främst inriktat sig på den kommunala sektorn med 

vård, omsorg och skola i fokus, samt den privata sektorn med industriarbete. Den statli-

ga sektorn har lägst sjukfrånvaro i jämförelse med övriga sektorer, vilket väcker en rad 

frågeställningar (Arbetsgivarverket, 2009). Är statligt anställda friskare än anställda i 

privat och kommunal sektor? Kan det vara så att sjukfrånvaron är låg på bekostnad av 

sjuknärvaro? Vilka konsekvenser kan det i sådana fall medföra? 

 

Då Försäkringskassan är en statlig myndighet upplevs det som intressant att genomföra 

en undersökning av sjuknärvaro där. Vid de två kontor på orten där studien genomförs, 

Lokalt försäkringscenter (LFC) samt Nationellt försäkringscenter (NFC) handläggs 

dessutom olika sorters ärenden vilket möjliggör en jämförelse av frekvens av sjuknärva-

ro samt orsak till sjuknärvaro mellan dem. 
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2. Bakgrund 

För att kunna identifiera och förstå några av de omständigheter som kan leda fram till 

individens val av sjuknärvaro, kommer detta avsnitt behandla historik och statistik rö-

rande sjukfrånvaron i Sverige, samt det svenska sjukförsäkringssystemet och dess för-

ändringar.  

2.1 Sjukfrånvaron i Sverige 

1990-talet inleddes med en lågkonjunktur i vilken sjukfrånvaron sjönk. Fenomenet är 

inte nytt utan följer det historiska mönstret för förhållande mellan konjunktur och sjuk-

tal (Hogstedt, Bjurvald, Marklund, Palmer, & Theorell, 2004). Det innebär att i tider av 

samhällekonomisk kris så minskar sjukfrånvaron, vilket ibland kopplas samman med 

individens känsla av ovisshet och rädsla för att förlora arbetet (Socialförsäkringsrapport 

2009:10). I mitten av 90-talet vände konjunkturen uppåt vilket, enligt gällande mönster, 

medförde ökad sjukfrånvaro. Mellan 1998 och 2002 fördubblades antalet personer som 

varit sjukskrivna mellan 6 och 12 månader, från 25 000 till ungefär 50 000. Under 

samma period ökade antalet personer som varit sjukskrivna mer än 1 år från ungefär  

50 000 till 115 000 (Arbetslivsinstitutet, 2005).  

 

Problemet med sjukfrånvaro var känt sedan tidigare, men dessa uppgifter väckte stor 

uppmärksamhet och manade till åtgärder för att komma tillrätta med problemet. Då 

ohälsa och sjukdom, precis som hälsa, är komplexa begrepp var det dock svårt att för-

klara orsaken till den kraftiga ökningen. Ett antagande var det positiva konjunkturläget 

och den så kallade sammansättningshypotesen. I korthet innebär det att möjligheten till 

arbete ökar i högkonjunktur, även för personer med någon form av ohälsa, men medför 

därmed också högre risk för sjukfrånvaro. Stress och övertidsarbete var andra tänkbara 

orsaker till den ökade sjukfrånvaron (Socialförsäkringsrapport 2009:10). Fokus låg 

emellertid på faktorer i arbetsmiljön och på tanken om ett systemutnyttjande, vilket kan 

ses i de åtgärder som infördes (Johnson, Christiansson & Dahlqvist, 2009; Hermansson 

& Johnson, 2007). Som exempel kan nämnas ekonomiska incitament i form av sänkta 

ersättningsnivåer samt att förlägga en del av sjukpennings- och rehabiliteringsansvaret 

på arbetsgivaren. Den senaste åtgärden är den så kallade rehabiliteringskedjan som in-

fördes 2008 (Socialdepartementet, 2008; 3 kap. 7§ AFL).  
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Det totala antalet sjukskrivna individer har dock över tid legat på en relativt jämn nivå, 

vilket tyder på att det allmänna hälsoläget i befolkningen inte försämrats så radikalt som 

de senaste årens sjukfrånvarostatistik antytt. Den ökade sjukfrånvaron har främst bestått 

av en ökad längd på sjukskrivningarna, inte på fler sjukfall. Långa sjukskrivningar, det 

vill säga de fall då sjukskrivningen varat längre än 30 dagar, ökade från 119 000 år 1998 

till 264 000 år 2002 (SBU, 2003). Ytterligare en bidragande faktor till den ökade sjuk-

frånvaron är de förändringar som genomfördes i sjukförsäkringssystemet under 90-talet. 

Dessa medförde färre förtidspensionerade men fler långtidssjukskrivna (RFV analyserar 

2004:1). 

2.2 Förändringar i sjukförsäkringen 

För att komma tillrätta med sjukfrånvaron har ett flertal förändringar genomförts i sjuk-

försäkringen de två senaste decennierna. 1991 sänktes ersättningsnivån från 90 procent 

till 65 procent av den sjukpenninggrundade inkomsten dag 1 - 3 i sjukperioden, samt till 

80 procent dag 4 - 90. För att öka arbetsgivarens ansvar för sina anställdas hälsa och 

arbetsmiljö infördes 1992 en förändring i Lag (1991:1047) om sjuklön. Förändringen 

innebar att arbetsgivaren skulle betala de 14 första dagarna i sjuklöneperioden. Ytterli-

gare en tanke med omställningen var att effektivisera administrationen av den korta 

sjukfrånvaron. För att stärka statens ekonomi infördes en karensdag 1993 (T. Aronsson 

& Malmqvist, 2002). Denna fungerade även som en självriskdag för individen då ingen 

ersättning utbetalades dag 1 i sjukperioden.  

 

1996 genomfördes en generell sänkning av ersättningen till 75 procent för hela sjukpe-

rioden. Därefter följde ett antal år med omväxlande höjningar och sänkningar av ersätt-

ningsnivån. Tanken med reducerad ersättning var ekonomisk drivkraft för återgång i 

arbete. Även arbetsgivarens ansvar avseende längden på sjuklöneperioden ändrades vid 

flera tillfällen mellan 1997 och 2005. Som mest var arbetsgivaren skyldig att betala 

sjuklön de 28 första dagarna i sjukperioden. I dag är ansvaret återigen 14 dagar (SOU 

2000:72).  
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Den kanske mest omfattande förändringen i sjukförsäkringen ägde rum år 2008 med 

införandet av den så kallade rehabiliteringskedjan. Tanken med rehabiliteringskedjan 

var att undvika långvariga sjukskrivningar då dessa kan ha en inlåsningseffekt och verka 

hindrande för återgång i arbetslivet. Ett större fokus på individens arbetsförmåga istället 

för sjukdom, tidsbegränsad sjukpenningtid om maximalt ett år, samt specifika tidpunk-

ter för prövning av arbetsförmågan är exempel på åtgärder som innefattas i rehabiliter-

ingskedjan (Socialdepartementet, 2008; 3 kap. 7 § AFL). 

2.3 Sjukfrånvaro i privat, kommunal och statlig sektor 

Sjukfrånvaron är ojämnt fördelad på arbetsmarknaden. I den kommunala sektorn, som 

innefattar yrken inriktade på exempelvis vård, skola och omsorg, är sjukfrånvaron högst 

med totalt 4,0 procent det första kvartalet 2010. Därefter kommer den privata sektorn 

med en sjukfrånvaro på 2,7 procent. Lägst sjukfrånvaro återfinns i den statliga sektorn 

där den totala sjukfrånvaron var 2,1 procent under samma period (Statistiska Centralby-

rån, 2010). Vad gäller könsskillnader i sjukfrånvaro skiljer sig inte den statliga sektorn 

från den kommunala. Kvinnor har i genomsnitt högre frånvaro än män. Däremot mins-

kar sjukfrånvaron bland kvinnor fortare än bland män i statlig sektor. Liknande tenden-

ser ses på den övriga arbetsmarknaden (Arbetsgivarverket, 2009). 

2.4 Sjuknärvaro i privat, kommunal och statlig sektor 

Den första svenska studien avseende sjuknärvaro genomfördes år 1997. Den visade att 

sjuknärvaro vid 2 - 5 tillfällen de senaste 12 månaderna, förekom hos 30 procent av de 

statsanställda, 33 procent av de kommunanställda och 27 procent av de privatanställda 

(G. Aronsson & Gustafsson, 2000). En uppföljande studie år 2000 visade en ökning av 

sjuknärvaro inom alla sektorer till 39 procent för de statsanställda, 41 procent av de 

kommunanställda och 37 procent hos de privatanställda. Att vara sjuknärvarande är allt-

så tämligen vanligt och förekommer i ungefär lika hög utsträckning inom alla sektorer. 

Det finns dessutom tydliga tendenser till kraftig ökning av sjuknärvarofrekvensen inom 

alla sektorer (G. Aronsson & Gustafsson, 2005). 
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3. Tidigare forskning 

3.1 Faktorer som påverkar val av sjuknärvaro 

De omständigheter som har betydelse vid val av såväl sjuknärvaro som sjukfrånvaro 

kan delas in i arbetsrelaterade- och personliga faktorer. Studier visar att faktorer som rör 

arbetsplatsen och det specifika arbetsuppdraget har något större betydelse än personliga 

faktorer vid val av sjuknärvaro (Hansen & Andersen, 2008). Följande avsnitt kommer 

behandla dessa områden.  

3.1.1 Personliga faktorer 

Studier har visat att individens allmänna hälsotillstånd är den mest betydande faktorn 

för val av sjuknärvaro. Personer med dålig eller ganska dålig hälsa har fler tillfällen av 

sjuknärvaro än de som angett sitt hälsotillstånd som bra eller ganska bra (G. Aronsson 

& Gustafsson, 2005). Detta kan ha sin naturliga i förklaring i att de senare har ett bättre 

allmäntillstånd och därför inte är lika mottagliga för sjukdom. En alternativ tolkning 

skulle kunna vara att individer med dålig hälsa bedömer sina möjligheter på arbets-

marknaden som relativt små och därför väljer sjuknärvaro för att minska risken för av-

sked. Vad gäller kroniska sjukdomar såsom diabetes och epilepsi finns inget påvisat 

samband med förekomst av sjuknärvaro (Hansen & Andersen, 2008). 

  

Individens ekonomiska situation har visat sig ha stor betydelse för val av sjuknärvaro. 

Då det svenska sjukförsäkringssystemet i nuvarande form innefattar en ersättningslös 

karensdag samt nedsatt ersättningsnivå under de följande dagarna, blir det för många 

ekonomiskt ohållbart att vara sjukfrånvarande. En annan bidragande orsak till val av 

sjuknärvaro är så kallad prestationsbaserad självkänsla. De som upplever det som svårt 

att sätta gränser när arbetsbördan blir alltför stor, är sjuknärvarande mer ofta än de som 

inte har problem med att säga ifrån vid hög arbetsbelastning (G. Aronsson & Gustafs-

son, 2005).  

 

Likaså individer med ett överdrivet engagemang i sina arbetsuppgifter tenderar att välja 

sjuknärvaro trots ett dåligt hälsotillstånd. För individer med svår familjesituation kan 

arbetet fungera som något av en fristad. Arbetsplatsen upplevs som lugn och mindre 

ansträngande varför man väljer att vara sjuknärvarande istället för sjukskriven vid sjuk-

dom (Hansen & Andersen, 2008). 
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Figur 1. Modell för individens val av sjuknärvaro respektive sjukfrånvaro (G. Aronsson 

& Gustafsson, 2005, s.964). 

 

3.1.2 Arbetsplatsrelaterade faktorer 

På arbetsplatsen finns många faktorer som kan inverka på individens val av sjuknärvaro. 

Flera av dem hör samman med arbetets karaktär och arbetsbelastning men några åter-

finns även i den kultur som råder på arbetsplatsen. I det fall sjukfrånvaro ses som något 

negativt av kollegor och/eller ledning, kan detta påverka individen att arbeta trots ett 

dåligt hälsotillstånd. Lagarbete är ytterligare en faktor som gör det svårare för individen 

att vara sjukfrånvarande, då det finns ett beroendeförhållande mellan deltagarna i ar-

betslaget (Grinyer & Singleton, 2000). Frånvaro av en individ kan leda både till svårig-

heter att utföra arbetsuppgifterna och till ökad arbetsbelastning för den övriga arbets-

gruppen. Individens vetskap om konsekvensen av dess frånvaro medför ofta sjuknärvaro 

då alternativet kan innebära känslor av illojalitet och skuld.  
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Vissa typer av yrkesbefattningar präglas av låg ersättbarhet. Det innebär att det inte 

finns någon annan som kan utföra de specifika arbetsuppgifter som ingår i uppdraget 

och att individen, vid sjukfrånvaro, själv måste ta igen den förlorade arbetstiden. För att 

undkomma den ökade arbetsbelastning som kommer av frånvaro, väljer individen istäl-

let att vara sjuknärvarande. Hög arbetsbelastning, övertidsarbete samt att inneha chefs-

position är andra exempel på indikatorer för val av sjuknärvaro (Hansen & Andersen, 

2008). 

 

Effektiviseringsarbete är något som blivit allt vanligare bland företag och i organisatio-

ner. Syftet är vanligtvis att minska de ekonomiska kostnaderna och målet nås genom 

omorganisering och personalnedskärning. Arbetsplatser som genomgår denna typ av 

effektivisering präglas ofta av de anställdas osäkerhet och oro inför framtiden. Detta 

faktum innebär att individen, istället för att vara sjukfrånvarande vid sjukdom, väljer att 

vara sjuknärvarande. Studier visar även att ju färre anställda ett företag eller en organi-

sation har desto mer ökar risken för sjuknärvaro (Hansen & Andersen, 2008). Detta kan 

ha sin grund i att individen känner stor samhörighet med övriga anställda och av lojali-

tet går till arbetet trots ett dåligt hälsotillstånd. Det kan också bero på att ersättbarheten 

är låg för de anställda i mindre företag/organisationer, vilket innebär att de negativa 

konsekvenserna vid sjukfrånvaro kan bli omfattande både för organisation och för indi-

vid, varför sjuknärvaro blir ett naturligt val. 

 

Arbetsgivarens sjukskrivningspolicy är ytterligare en faktor som kan påverka valet av 

sjuknärvaro. Då arbetsgivaren enligt lag har ett rehabiliteringsansvar gentemot den an-

ställde har många arbetsgivare utformat egna riktlinjer gällande antal frånvarotillfällen 

för att tidigt kunna fånga upp och klarlägga orsaken till frånvaron. Det är då brukligt 

med ett samtal mellan arbetsgivare och arbetstagare där man diskuterar anledningen till 

den upprepade korttidsfrånvaron. För många ses dessa samtal som så obehagliga att 

man går till arbetet trots ett dåligt hälsotillstånd. Vidare har det blivit allt vanligare att 

arbetsgivare ringer till den arbetstagare som sjukskrivit sig för att undersöka hur lång 

frånvaron förväntas bli. Även detta förfaringssätt kan upplevas obehagligt då arbetstaga-

ren ibland känner sig misstrodd och pressad. Det finns även tillfällen då individen istäl-

let för att välja sjuknärvaro eller sjukfrånvaro vid sjukdom, tar kompledigt, använder 

flextid eller tar en semesterdag (Grinyer & Singleton, 2000). 
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Det finns ett klart samband mellan typ av yrke och sjuknärvaro. I vård- och omsorgsyr-

ken samt inom skolväsendet är sjuknärvaro vanligt förekommande. Exempelvis anger 

läkare att de sällan är sjukfrånvarande vid sjukdom och att de återgår i arbete tidigare än 

vad de skulle ha rekommendera andra att göra. Förekomsten av sjuknärvaro är hög även 

inom andra vårdyrken såsom undersköterska och sjuksköterska. Detta kan ha sin för-

klaring i låg ersättbarhet och den beroendesituation som uppstår mellan klient/patient 

och omsorgsgivare. Även bland lärare är graden av sjuknärvaro hög. För dessa två yr-

kesområden återfinns orsaken bland annat i låg ersättbarhet och som följd av effektivi-

seringsarbete (G. Aronsson, Gustafsson & Dallner, 2000). 

3.2 Konsekvenser av sjuknärvaro 

Att sjukfrånvaro kan orsaka ekonomiska problem för individen och dennes arbetsgivare 

är väl känt sedan tidigare (T. Aronsson & Malmqvist, 2002). Långvarig sjukfrånvaro 

kan även ge upphov till en inlåsningseffekt i vilken individen får svårigheter att återgå i 

arbete. Vad som inte är lika väl belyst är de negativa konsekvenser som kan följa av 

sjuknärvaro. Följande avsnitt kommer att behandla detta ur såväl individ- som arbetsgi-

varperspektiv.  

3.2.1 Konsekvenser av sjuknärvaro för individen 

Efter en arbetsdag är vila och avkoppling betydelsefullt för att kroppen ska återhämta 

sig och kunna fungera utan problem. Vid många sjukdomstillstånd, exempelvis förkyl-

ning, förstärks vikten av vila då kroppens resurser behövs för att individen ska till-

friskna. När individen istället väljer att vara sjuknärvarande kan det medföra fler och 

längre perioder av ohälsa, då tillräcklig tid för återhämtning inte tillåtits. (G. Aronsson 

et al. 2000).  

 

En nyligt genomförd studie i den privata och den kommunala sektorn i Sverige, visar att 

risken för ett försämrat allmänt hälsotillstånd ökar vid sjuknärvaro. I den kommunala 

sektorn ökade risken för dålig hälsa markant bland sjuknärvarande individer som initialt 

uppgivit ett gott hälsotillstånd. För sjuknärvarande individer med initialt dålig hälsa för-

ändrades inte tillståndet nämnvärt. I den privata sektorn däremot ökade risken för ett 

allmänt försämrat hälsotillstånd både för de sjuknärvarande individer som i studiens 

början hade god respektive dålig hälsa (Bergström et al. 2009b).  
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Resultatet är intressant och värt att uppmärksamma då det alltså inte enbart är individer 

med dålig hälsa som riskerar en försämring, utan även individer med god hälsa som 

riskerar ett drastiskt försämrat hälsotillstånd efter perioder av sjuknärvaro.  

 

I en jämförelse mellan individer med måttlig sjukfrånvaro och individer som aldrig varit 

sjukfrånvarande trots ett dåligt hälsotillstånd finns en dubblerad risk för allvarlig hjärt-

kärlsjukdom hos de senare (Kivimäki, M. et al. 2005). Den ökade risken förklaras bland 

annat med att brist på återhämtning vid sjukdom ökar stressbelastningen vilket bidrar 

till hjärtkärlsjukdom. Denna tes får stöd i stressforskningen som under många år under-

sökt samband mellan stress, återhämtning och olika sjukdomstillstånd (Hogstedt et al. 

2004). Forskningen visar att brist på tillräcklig vila kan leda till en allostatisk överbe-

lastning, vilken har negativ inverkan på bland annat hjärta och kärl, immunförsvar samt 

hjärnans funktion. Vid de tillfällen individen väljer att arbeta trots ett dåligt hälsotill-

stånd, försämras alltså immunförsvaret vilket leder till högre risk för fortsatt och/eller 

förvärrad sjukdom, samt ökad mottaglighet för andra sjukdomstillstånd.  

 

Utmattningsdepression är ytterligare ett exempel på negativ konsekvens av den allosta-

tiska överbelastning som kan följa av otillräcklig vila och återhämtning. Vidare visar en 

annan svensk studie att förekomsten av magproblem, utmattning, lätt depression samt 

värk i nacke och axlar är betydligt högre hos individer som varit sjuknärvarande än hos 

individer utan sjuknärvaro (G. Aronsson et al. 2000).  

 

Oavsett initialt hälsotillstånd är risken för framtida sjukfrånvaro hög för individer som 

valt att sjuknärvara. Ju fler sjuknärvarotillfällen desto högre blir risken inom en tvåårs-

period för en framtida sjukfrånvarofrekvens överstigande 30 dagar (Bergström et al. 

2009b). Sjukfrånvaro i sig medför minskad inkomst för individen men i det fall indivi-

den har prestationsbaserad lön minskar inkomsten även vid sjuknärvaro då arbetskapa-

citeten är lägre (T. Aronsson & Malmqvist, 2002).  
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3.2.2 Konsekvenser av sjuknärvaro för arbetsgivaren 

1997 uppgav 37 procent av respondenterna i en svensk studie att de varit sjuknärva-

rande vid fler än två tillfällen under det senaste året. Vid en uppföljande studie 2001 

hade antalet ökat till 57 procent. Då sambandet mellan sjuknärvaro och sjukfrånvaro har 

påvisats i ett flertal studier finns det anledning för arbetsgivare att uppmärksamma fe-

nomenet (Bergström et al. 2009a; G. Aronsson et al. 2000). Arbetsgivarens intresse lig-

ger i en fungerande och lönsam verksamhet varför det är av vikt att personalen är mår 

bra och är produktiv. Sjukfrånvaro medför stora kostnader för företaget bland annat i 

form av sjuklön, nedsatt produktivitet samt, vid längre frånvaro, kostnad för kompetens-

förlust, vikarie samt rehabilitering för den sjukskrivne (T. Aronsson & Malmqvist, 

2002).  

 

Även i det fall arbetstagaren väljer att vara sjuknärvarande blir konsekvenserna negativa 

och kan medföra en större total kostnad än vid sjukfrånvaro. Förutom risken att smitta 

medarbetare vid exempelvis förkylning, och på så sätt öka antalet sjuka med efterföl-

jande kostnader, uppstår förhöjd risk för fler och längre sjukfrånvarotillfällen för den 

sjuknärvarande individen, vilket medför en ökad kostnad för arbetsgivaren. Långa sjuk-

skrivningar innebär även ett ökat rehabiliteringsbehov, vilket ligger på arbetsgivarens 

ansvar. Vidare tillkommer kostnader för nedsatt produktivitet då individen inte har 

samma arbetskapacitet som då denne är fullt frisk. Ytterligare en konsekvens är de fel 

som kan begås vid nedsatt hälsa och som kan innebära merarbete och merkostnad. 

Kostnaden för minskad produktion kan kvarstå under en längre tid då perioden för till-

frisknande förlängs vid sjuknärvaro (T. Aronsson & Malmqvist, 2002).  
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4. Försäkringskassan 

I följande avsnitt presenteras den statliga myndigheten Försäkringskassan vid vilken 

undersökningen genomfördes. Avsnittet inleds med en allmän beskrivning av Försäk-

ringskassans verksamhet. Därefter följer en kortfattad redogörelse av de två utvalda 

kontoren (LFC och NFC) där studien genomförts. Slutligen kommer Försäkringskassans 

sjukpolicy att belysas. 

4.1 Försäkringskassan 

Försäkringskassan har ett politiskt uppdrag av regeringen att administrera de försäk-

ringar och bidrag som ingår i socialförsäkringen. Socialförsäkringen är till för att täcka 

upp medborgares inkomstbortfall vid sjukdom eller då de av någon annan anledning 

saknar inkomst. Försäkringskassans huvudkontor är beläget i Stockholm. Ärendehan-

teringen sköts på de 17 nationella- och 57 lokala försäkringscenter som finns runt om i 

Sverige. Utöver detta finns ungefär 300 lokalkontor som är knutna till de lokala försäk-

ringscentren. 

4.2 Lokalt försäkringscenter 

Det utvalda lokala försäkringscentret (LFC) handlägger ärenden inom sjukförsäkringen, 

exempelvis sjukpenning, vårdbidrag och rehabiliteringsersättning. De ärenden som in-

kommer distribueras, beroende av individens personnummer, till en handläggare. Detta 

förfaringssätt innebär att handläggaren har en personlig kontakt med individen, vilken 

kan vända sig till handläggaren vid frågor. Handläggaren deltar även i avstäm-

ningsmöten med individen och dennes arbetsgivare samt, i förekommande fall, andra 

aktörer. De flesta sitter på egna kontor då de ofta har telefonkontakt med de personer de 

är handläggare för, samt andra intressenter i ärendet. Det medför en något mer isolerad 

arbetsmiljö. Det fåtal som inte har eget kontor arbetar i ett så kallat öppet landskap, där 

man har eget skrivbord men delar arbetsrum.  
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4.3 Nationellt försäkringscenter 

Vid det utvalda nationella försäkringscentret (NFC) handläggs ärenden där det generellt 

sett inte behövs ett personligt möte mellan individ och handläggare. Ärendeslagen skil-

jer sig något mellan de 17 centren, då några handhar exempelvis tidig bedömning av 

sjukpenning och föräldrapenning, medan andra handlägger barnbidrag och arbetsskade-

ärenden. Det här sättet att fördela ärendeslag på innebär att ärenden från hela landet 

kommer till de olika centren. På NFC finns totalt 6 enheter med 142 anställda. Två av 

enheterna omprövar beslut som överklagats av individen. Omprövningarna sker inom 

området Barn och familj, exempelvis barnbidrag, bostadsbidrag och föräldrapenning, 

samt sjukpenninggrundande inkomst. Resterande 4 enheter hanterar ärenden inom till-

fällig föräldrapenning och föräldrapenning samt bostadsbidrag till barnfamiljer.  

 

Ärendedistributionen sker utifrån individens personnummer. Handläggarna på omprö-

varenheten är ansvariga för individer födda dag 1 till 13, medan handläggarna på övriga 

enheter administrerar alla dagar i månaden. Handläggarna har dock ingen personlig kon-

takt med individen om inte denne begär det, eller om bidragsansökan är ofullständig och 

måste kompletteras. Till skillnad från de anställda på LFC är man alltså inte personlig 

handläggare vilket gör att kravet på ostördhet inte är lika stort. Därför sitter de flesta i 

öppet landskap medan ett fåtal har eget kontor  

4.4 Försäkringskassans sjukpolicy 

Vid sjukdom ska individen göra en sjukanmälan till närmaste chef då det är denne som 

avgör om arbetsförmågan är nedsatt. Om detta av någon anledning inte är möjligt ska 

chefen ringa upp individen så snart tillfälle ges. Vid samtalet diskuteras individens häl-

sotillstånd, och om det istället för sjukskrivning finns alternativa arbetsuppgifter eller 

möjlighet att använda tiden till kompetensutveckling. Därefter ska chefen efter högst 

fyra dagar kontakta individen för ett uppföljningssamtal där man diskuterar sjukskriv-

ningens längd, beräknad återgång i arbete samt eventuella hjälpmedel för att underlätta 

återgång. Vid sjukfrånvaro överstigande en vecka krävs medicinskt underlag för fortsatt 

sjukskrivning. I det fall individen har upprepad frånvaro vid 6 sjuktillfällen under 12 

månader aktiveras en rehabiliteringsprocess (Försäkringskassan, 2006).  
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5. Syfte 

Syftet med uppsatsen var att klarlägga vilka faktorer som är avgörande för val av sjuk-

närvaro vid den utvalda Försäkringskassans lokala- och nationella försäkringscenter 

(LFC och NFC), och därvid belysa frekvens samt jämföra orsak till val av sjuknärvaro 

mellan de två kontoren.  

5.1 Frågeställningar 

Vid hur många tillfällen förekommer sjuknärvaro hos de anställda vid Försäkringskas-

san under de senaste 12 månaderna? 

Vad anger de anställda som främsta orsak till val av sjuknärvaro? 

Finns det någon skillnad i orsak till val av sjuknärvaro mellan LFC och NFC? 

5.2 Avgränsningar 

De sjukdomstillstånd som ligger till grund för sjuknärvaro kan vara av intresse vid ut-

formande åtgärdsprogram för att komma till rätta med fenomenet. Detta låg dock utan-

för syftet med föreliggande studie varför frågor kring sjukdomsorsak inte togs med i 

enkäten. Då de orsaksfaktorer som redovisats i avsnitt 3 var alltför många att belysa för 

studiens omfattning, valdes frågor om individens förmåga till gränssättning, överenga-

gemang, familjesituation samt Försäkringskassans sjukpolicy bort ur enkäten.  

6. Metod 

Vid val av studiedesign är det viktigt att ha undersökningens syfte i åtanke. Ett kvalita-

tivt förhållningssätt är lämpligt i de fall man söker en djupare förståelse av ett fenomen 

eller vill skildra individers upplevelse av något specifikt (Bryman, 2002). Nackdelen 

med en kvalitativ metod är att studiens resultat inte går att generalisera eller dra slutsat-

ser från. Den kvantitativa metoden är att föredra om målsättningen är hypotesprövning 

samt att beskriva och förklara orsakssamband i en bestämd population. Den kvantitativa 

metoden öppnar dessutom upp för möjligheten att generalisera resultatet till en större 

population. Då syftet med föreliggande studie var att klarlägga den främsta orsaken till 

val av sjuknärvaro, undersöka frekvens av densamma samt jämföra orsaksfaktorer mel-

lan de två kontor som ingick i studien, framstod den kvantitativa metoden som ett na-

turligt val.  
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6.1 Urval 

Till föreliggande studie gjordes ett geografiskt bekvämlighetsurval där Försäkringskas-

san på den utvalda orten tillfrågades om deltagande och accepterade detta. Den totala 

populationen bestod av 211 respondenter varav 69 på LFC och 142 på NFC. Då under-

sökningen var retrospektiv och behandlade de senaste 12 månaderna ingick inte anställ-

da med en anställningstid understigande detta. Av samma anledning ingick ej heller de 

som var tjänstlediga, föräldralediga eller långtidssjukskrivna. Detta medförde ett bortfall 

på 35 respondenter. Det totala antalet respondenter som ingick i undersökningen var 

således 176 stycken. Av dessa svarade 116 stycken varav 97 var kvinnor och 18 var 

män. En respondent hade valt att inte svara på frågan. Könsfördelningen på LFC var 36 

kvinnor och 10 män, och på NFC var 61 kvinnor och 8 män. 

6.2 Bortfall 

Undersökningen hade en svarsfrekvens på 66 procent vilket får ses som förhållandevis 

högt. Svarsfrekvensen var densamma såväl för hela Försäkringskassan som för de två 

kontoren separat. En orsak till det höga deltagandet kan vara den positiva inställning 

som visats till undersökningen. Sjuknärvaro är, till skillnad från sjukfrånvaro, inte så 

välkänt och omdiskuterat vilket väcker intresse. Vidare skickades påminnelser ut via e-

post efter 5 och 10 dagar vilket kan ha haft betydelse för den relativt höga svarsfrekven-

sen. Ytterligare en anledning som kan ha bidragit till att så många valt att delta var att 

enhetscheferna distribuerade enkäterna till de respondenter som svarade mot urvalskri-

teriet. Då enkäten delas ut av en chef kan det eventuellt upplevas mer angeläget att delta 

i undersökningen. Å andra sidan kan det ha en negativ effekt, då man inte är garanterad 

anonymitet och kan känna sig kontrollerad, vilket gör att man väljer att avstå från delta-

gande.  

 

Det externa bortfallet på 34 procent, det vill säga de fall där respondenten valt att inte 

delta i undersökningen, hade möjligen kunnat minskas genom personlig information till 

respondenten eller via en gruppenkät. I det senare fallet hade enkäten delats ut, ex-

empelvis vid ett personalmöte där respondenterna fyllt i enkäten direkt och därefter åter-

lämnats (Ejlertsson, 2005).  

 

 



19 

 

Med internt bortfall avses de fall där respondenten deltagit i undersökningen men valt 

att inte besvara vissa frågor (Ejlertsson, 2005). Det interna bortfallet i undersökningen 

är överlag mycket lågt och torde inte påverkat resultatet. Då svarsfrekvensen var relativt 

hög anser vi att resultatet från undersökningen vid Försäkringskassan på den utvalda 

orten går att generalisera till övriga Försäkringskassor runt om i landet, om än med viss 

försiktighet.  

6.3 Material 

Det finns ett flertal faktorer att ta hänsyn till då man planerar en enkätundersökning. Val 

av enkätform, distributionssätt, frågeformulering och svarstid är faktorer man bör lägga 

särskilt stor vikt vid för att minimera risken för internt- och externt bortfall, samt öka 

möjligheten till hög validitet och reliabilitet. Till föreliggande studie utformades en en-

kät samt följebrev som därefter distribuerades till de anställda som uppfyllt de kriterier 

som fastställts i urvalsprocessen (Bilaga 1 och 2). Studiens syfte var centralt vid val av 

frågor. Dessa bestod av ett urval från ett frågebatteri som använts vid en undersökning 

avseende konsekvenser av sjukskrivning (Arbets- och miljömedicin Uppsala, 2006). 

Fråga 3 och 6 modifierades något för att bättre stämma överens med föreliggande stu-

dies syfte.  

 

Totalt bestod enkäten av 11 frågor uppdelade i 2 delar. Den första delen innehöll 5 frå-

gor vilka behandlade personliga bakgrundsfaktorer såsom ålder, kön, tjänstgöringsgrad, 

antal år i yrket samt upplevd allmän hälsa. Del 2 innehöll de resterande 6 frågorna vilka 

var kopplade till förekomst av sjuknärvaro, orsak till sjuknärvaro, upplevd arbetsbelast-

ning, samt olika förhållanden kopplade till sjukfrånvaro och sjuknärvaro. Svarsalterna-

tiven var slutna på alla frågor utom den som behandlade orsak till val av sjuknärvaro. 

Där fanns möjlighet att fylla i ett eget svarsalternativ i det fall de förutbestämda inte 

passade.  
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6.4 Procedur 

En tid före undersökningens genomförande skickades en intresseförfrågan om att delta 

till den utvalda Försäkringskassan. Detta resulterade i ett möte med samverkansgrup-

pen. Vid mötet presenterades undersökningens syfte och deltagarna fick möjlighet att 

ställa frågor. Därefter skickades de tänkta enkätfrågorna ut via e-post till respektive en-

hetschef för påseende och möjlighet till kommentar. Då inga kommentarer inkom beslu-

tades att enkäten var godkänd för användande i undersökningen. En vecka före enkätun-

dersökningen genomfördes en pilotstudie för att kontrollera enkätfrågornas kvalitet. 

Respondenterna bestod av personalstyrkan vid Mittuniversitetets bibliotek vid de tre 

campusorterna Sundsvall, Östersund och Härnösand, totalt 40 respondenter. 

 

Enkäten trycktes upp av Försäkringskassan och distribuerades av enhetscheferna vid 

respektive kontor till de personer som uppfyllt urvalskriterierna. Ett underliggande syfte 

var att jämföra orsak till sjuknärvaro mellan Försäkringskassans två kontor, varför den 

ena enkäten märktes med NFC för att undvika sammanblandning. Efter ifyllandet place-

rades enkäten i ett uppsamlingskuvert. För att öka möjligheten till hög svarsfrekvens 

skickades en påminnelse ut via e-post efter 5 och 10 dagar. Den totala svarstiden var 12 

arbetsdagar. Därefter sändes enkäterna från NFC via internpost till LFC där samtliga 

enkäter hämtades för analys.  

6.5 Validitet och Reliabilitet 

Två centrala begrepp i forskningssammanhang är validitet och reliabilitet. Med validitet 

menas att man undersökt det man avsett undersöka. Vidare delas begreppet in i intern 

validitet, där resultatets tillförlitlighet står i fokus, och extern validitet som avser resul-

tatets generaliserbarhet. För att kunna generalisera studiens resultat är det viktigt med 

hög validitet. Reliabilitet handlar om tillförlitlighet, det vill säga, med vilken precision 

undersökningen genomförts. För att undersökningen ska vara replikerbar måste den ha 

en hög extern reliabilitet, vilket gör det viktigt att det mätinstrument som använts är 

relevant för ändamålet och av god kvalitet. Detta kan uppnås genom pilotstudier då in-

strumentet testas en eller flera gånger (Ejlertsson, 2005).  

 

 



21 

 

6.6 Etiska aspekter 

När man genomför studier som involverar människor måste man ta hänsyn till de grund-

läggande etiska principer som inleds med individens rätt till självbestämmande. Utöver 

detta ska studiens syfte vara gott och inte orsaka skada samt genomföras på ett sätt som 

behandlar deltagarna rättvist och med respekt (Bryman, 2002). Inför föreliggande studie 

beaktades dessa principer genom diskussion kring tänkbara situationer som kunde upp-

stå. Stor omsorg lades vid val av frågor och svarsalternativ för att minimera risken att 

kränka den personliga integriteten. För att ytterligare skydda individen följdes Forsk-

ningsetiska rådets grundkrav på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande 

(Ejlertsson, 2005). Med enkäten bifogades ett följebrev där studiens syfte förklarades 

och deltagaren försäkrades konfidentialitet i det fall denne valde att delta i studien.  

7. Analys 

Enkätsvaren har analyserats i statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sci-

ences (SPSS) version 17.0. Programmets utformning möjliggjorde jämförande mellan 

variabler, vilket var lämpligt för undersökningens syfte. Varje fråga har kodats och ana-

lyserats var för sig. Alla enkätsvar analyserades först tillsammans. Därefter gjordes se-

parata analyser för LFC och NFC. Resultaten presenteras i text-, tabell- och diagram-

form i avsnittet ”Resultat”. Särskilt fokus har lagts vid de frågor som haft direkt anknyt-

ning till undersökningens syfte och frågeställningar. Fråga 1 i enkätens andra del koda-

des till två variabler för att kunna skilja de respondenter som varit sjuknärvarande vid 

något tillfälle från dem som ej varit det. Detta för att kunna påvisa eventuellt samband 

mellan frekvens av sjuknärvaro och orsak till val av sjuknärvaro. Dessa variabler, fråga 

1-3 samt fråga 6 i enkätens andra del, har jämförts i korstabeller. De mest intressanta 

resultaten presenteras i textform. Utöver detta har ett chi2test genomförts för variablerna 

”kön”, ”frekvens av sjuknärvaro” samt ”hög arbetsbelastning” för att påvisa eventuell 

skillnad mellan LFC och NFC. 
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8. Resultat 

I följande avsnitt redovisas resultatet från enkätundersökningen i två delar. Den första 

delen behandlar resultatet för hela Försäkringskassan och inleds med en redogörelse 

över bakgrundsfrågorna. Därefter följer resultaten för fråga 1 - 3, som behandlar sjuk-

närvaro, och fråga 4 - 6 som belyser sjukfrånvaro. I den andra delen särredovisas resul-

taten för de två kontoren, LFC och NFC för att tydliggöra eventuella skillnader i orsak 

till sjuknärvaro samt frekvens av densamma. Avsnittet avslutas med en resultatsamman-

fattning. Av totalt 176 enkäter besvarades 116 stycken vilket gav en svarsfrekvens på  

66 procent.  

8.1 Del 1. Bakgrundsfrågor 

Fråga 1. Hur gammal är du? 

 

 

Figur 2. Ålder. Procent. (n=115) 

 

På Försäkringskassan är medelåldern relativt hög. Ungefär 60 procent av de anställda är 

över 46 år. Medianåldern är 46 – 55 år (se figur 2).  
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Fråga 2 – 4. Kön, tjänstgöringsgrad, anställningstid (n=115) 

Av respondenterna på Försäkringskassan är 84 procent kvinnor och 16 procent män. 85 

procent arbetar heltid, 12 procent arbetar deltid och 3 procent halvtid. Vad gäller antal 

anställningsår inom Försäkringskassan har 42 procent arbetat 21 år eller längre, 3 pro-

cent mellan 16 - 20 år, 5 procent mellan 11 - 15 år, 13 procent mellan 6 - 10 år och 37 

procent har arbetat mellan 1 - 5 år. 

 

Fråga 5. Hur bedömer du att ditt allmänna hälsotillstånd är? 

 

 

Figur 3. Allmänt hälsotillstånd. Procent. (n=115) 

 

De flesta respondenter, 42 procent, uppger att de mår bra. 46 procent menar att de mår 

ganska bra. 8 procent mår varken bra eller dåligt medan 3 procent mår ganska dåligt och 

1 procent dåligt (se figur 3).  
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8.2 Del 2. Frågor om sjuknärvaro 

Fråga 1. Vid hur många tillfällen under de senaste 12 månaderna har det hänt att du 

gått till arbetet trots att du, med tanke på ditt hälsotillstånd, egentligen borde ha sjuk-

skrivit dig? 

 

 

Figur 4. Sjuknärvarofrekvens Försäkringskassan. Procent. (n=116) 

 

Totalt har 56 procent av respondenterna varit sjuknärvarande vid något tillfälle de se-

naste 12 månaderna, varav 37 procent 1 - 2 gånger, 13 procent 3 - 5 gånger och 6 pro-

cent fler än 5 gånger. 13 procent uppger att de inte varit sjuka, medan 31 procent inte 

varit sjuknärvarande utan istället sjukfrånvarande vid sjukdom (se figur 4). 

 

Vid jämförelse av hälsotillstånd och sjuknärvarofrekvens visar det sig att 25 procent av 

dem som angivit sitt hälsotillstånd som bra, samt 56 procent av dem som mår ganska 

bra, har varit sjuknärvarande vid något tillfälle dem senaste 12 månaderna. Av de re-

spondenter som uppgivit sitt hälsotillstånd som varken bra eller dåligt har 13 procent 

varit sjuknärvarande liksom 4 procent av dem som mår ganska dåligt och 2 procent av 

dem som mår dåligt.  
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Fråga 2. Vilka är de främsta skälen till att du valt att gå till arbetet trots att du, med 

tanke på ditt hälsotillstånd, egentligen borde ha sjukskrivit dig? 

 

Tabell 1. Skäl till sjuknärvaro Försäkringskassan, procent 

Skäl Försäkringskassan 

(n = 65) 

  

Hög arbetsbelastning 39 

Lojalitet mot kollegor 39 

Ekonomiska skäl 31 

Annat 19 

Negativ attityd från ledning   5 

Negativ attityd från kollegor   3 

 

Som främsta skäl till sjuknärvaro på Försäkringskassan anger man hög arbetsbelastning 

samt lojalitet mot kollegor följt av ekonomiska skäl (se tabell 1). 

 

Respondenternas kommentarer till svarsalternativet ”Annat”: 

 ”Orkade utföra arbetsuppg = bra miljö.” 

 ”Klarat arbeta några timmar.” 

 ”Jag har inte varit så sjuk att jag inte orkat arbeta (har ej varit  

sängliggande).” 

 ”Personligen hög ”tröskel” för att tillåta mig att stanna hemma vid  

sjukdom.” 

 ”Jag är i princip aldrig sjuk och skulle därför inte stanna hemma om jag 

inte vore ”döende".” 

 ”Inte varit tillräckligt sjuk. Förkyld utan feber.” 

 ”Man tycker inte det är så besvärligt att jobba men det känns på arbetet att 

man inte är så pigg.” 

 ”Att arbetet ligger kvar. Att man har för mycket att göra.” 

 ”Svårt att bli sjukskriven av läkare pga hårdare attityder regler för sjuk-

skrivningar.” 

 ”Varit förkyld utan feber.” 

 ”Jobbet ligger kvar – ökar.” 
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Fråga 3. Hur tror du följande förhållande påverkas om du går till arbetet trots att du, 

med tanke på ditt hälsotillstånd, borde sjukskrivit dig? 

Resultat från alla respondenter i undersökningen, det vill säga, både de som varit sjuk-

närvarande och de som inte varit det.  

Tabell 2. Förhållanden som kan påverkas av sjuknärvaro Försäkringskassan, procent 

(n = 116) 

Förhållande Påverkas 

positivt 

Påverkas 

inte 

Påverkas 

negativt 

Vet 

inte 

Ej aktu-

ellt 

      

Kollegornas inställning   6 42 25 23   4 

Arbetsledarens inställning 12 42   6 36   4 

Möjlighet till karriär 10 39   9 20 22 

Möjlighet att delta i 

info/arbetsplatsträff 

39 25 17 14   5 

Löneutveckling 11 41 10 31   7 

Möjlighet att byta arbetsplats   8 40   4 28 20 

Samhörighet med arbetsgrupp 14 50   6 24   6 

Arbetslust   6 31 47 12   4 

 

Var fjärde respondent tror att kollegornas inställning till dem påverkas negativt då de är 

sjuknärvarande. Vidare tror mer än var tionde respondent att arbetsledarens inställning 

samt löneutvecklingen påverkas positivt vid sjuknärvaro. Nästan hälften tror att arbets-

lusten påverkas negativt då de är sjuknärvarande (se tabell 2).  

 

Av dem som varit sjuknärvarande (n= 65) under de senaste 12 månaderna tror  

 13 procent att ledarens inställning till dem påverkas positivt då de är sjuknärva-

rande.  

 14 procent att deras möjlighet att göra karriär inom organisationen påverkas po-

sitivt vid sjuknärvaro.  

 14 procent att deras löneutveckling påverkas positivt vid sjuknärvaro.  

 22 procent att samhörigheten med arbetsgruppen påverkas positivt vid sjuknär-

varo.  

 56 procent att deras arbetslust påverkas negativt då de är sjuknärvarande.  
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8.3 Frågor om sjukfrånvaro 

Fråga 4. Har du möjlighet att arbeta hemifrån vid de tillfällen du är sjuk? 

 

 

 

Figur 5. Möjlighet till arbete hemifrån Försäkringskassan. Procent. (n=116) 

 

Majoriteten av de anställda vid Försäkringskassan uppger att de aldrig har möjlighet att 

arbeta hemifrån vid sjukdom. Endast ett fåtal kan göra det någon gång (se figur 5).  

 

Fråga 5. Om du varit frånvarande under högst en vecka hur stor del av dina arbetsupp-

gifter måste du ta igen när du är tillbaka på arbetet igen?(n=115) 

 

Tabell 3. Arbetsmängd att återta Försäkringskassan, procent 

Arbetsmängd Försäkringskassan 

(n = 116) 

  

I stort sett allt 55 

Något mer än hälften   9 

Något mindre än hälften   7 

Inget/endast en liten del 29 

 

Mer än hälften av de anställda måste ta igen nästan allt arbete efter en period av frånva-

ro. En tredjedel uppger att de inte måste ta igen något arbete alls (se tabell 3). 
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Fråga 6. Hur tror du att följande förhållanden påverkas om du är hemma när du är 

sjuk? 

Resultat från alla respondenter i undersökningen, det vill säga, både de som varit sjuk-

närvarande och de som inte varit det. 

 

Tabell 4. Förhållanden som kan påverkas av sjukfrånvaro Försäkringskassan, procent 

(n = 116) 

Förhållande Påverkas 

positivt 

Påverkas 

inte 

Påverkas 

negativt 

Vet 

inte 

Ej ak-

tuellt 

      

Kollegornas inställning   5 64 12 15   4 

Arbetsledarens inställning   3 56 17 20   4 

Möjlighet till karriär   - 46 18 19 17 

Möjlighet att delta i 

info/arbetsplatsträff 

  - 18 68   9   5 

Löneutveckling   - 40 27 28   5 

Möjlighet att byta arbetsplats   - 40 15 27 18 

Samhörighet med arbetsgrupp   4 61 20 11   4 

Arbetslust 18 46 15 16   5 

 

Fler än var tionde respondent tror att kollegornas inställning till dem påverkas negativt 

vid sjukfrånvaro. Ungefär var femte respondent tror att arbetsledarens inställning samt 

löneutveckling påverkas negativt vid sjukfrånvaro (se tabell 4). 

 

Av dem som angivit att de varit sjuknärvarande (n=65) vid något tillfälle under de 

senaste 12 månaderna tror: 

 14 procent att kollegornas inställning till dem påverkas negativt om de är sjuk-

frånvarande.  

 20 procent tror att ledarens inställning till dem påverkas negativt om de är sjuk-

frånvarande. Ingen tror att förhållandet påverkas positivt.  

 22 procent tror att deras möjlighet att göra karriär inom organisationen påverkas 

negativt vid sjukfrånvaro. Ingen tror att förhållandet påverkas positivt.  

 36 procent tror att deras löneutveckling påverkas negativt vid sjukfrånvaro.  

 28 procent tror att samhörigheten med arbetsgruppen påverkas negativt vid sjuk-

frånvaro.  

 22 procent tror att deras arbetslust påverkas positivt vid sjukfrånvaro. 20 procent 

tror att arbetslusten påverkas negativt.  
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8.4 Jämförelse mellan LFC och NFC 

Tabell 5. Ålder LFC/NFC, procent 

Ålder LFC 

(n = 46) 

NFC 

(n = 69) 

 

      - 25   2   2 

26 – 35   2 17 

36 – 45 30 23 

46 – 55 22 35 

56 -  44 23 

Rent generellt är medelåldern hög vid båda kontoren. Vid LFC finns en högre andel i 

den högsta åldersgruppen (se tabell 5). 

Tabell 6. Kön LFC/NFC, procent 

Kön LFC 

(n = 46) 

NFC 

(n = 69) 

 

Kvinna 78 87 

Man 22 13 

Könsfördelningen är ojämn på Försäkringskassan då kvinnor är i klar majoritet (se ta-

bell 6). Ett chi2-test med signifikansnivå 95 % (p≥0,05) visar att det inte är någon signi-

fikant skillnad i könsfördelning mellan kontoren. Avvikelserna ligger således inom den 

statistiska felmarginalen (χ
2
 2,821, df 2, p-värde .244).  

Tabell 7. Hälsotillstånd LFC/NFC, procent 

Hälsotillstånd LFC 

(n = 46) 

NFC 

(n = 69) 

 

Bra 43 42 

Ganska bra 44 47 

Varken eller 11   6 

Ganska dåligt   2   3 

Dåligt   -   2 

Vid båda kontoren skattar de allra flesta sitt hälsotillstånd som bra eller ganska bra (se 

tabell 7). 
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Jämförelse av frekvens av sjuknärvaro mellan LFC och NFC.  

 

Figur 6. Frekvens av sjuknärvaro LFC. Procent. (n=46)   

 

 

Figur 7. Frekvens av sjuknärvaro NFC. Procent. (n=70) 

 

Den totala frekvensen av sjuknärvaro de senaste 12 månaderna vid LFC är 57 procent 

jämfört med NFC där frekvensen är 56 procent. På LFC uppger 24 procent att de inte 

varit sjuka de senaste 12 månaderna. På NFC svarar 6 procent samma sak. För svarsal-

ternativet "Ingen gång", vilket innebär att man varit sjukfrånvarande vid sjukdom, sva-

rar 20 procent vid LFC och 38 procent vid NFC att så är fallet.  
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Vidare har 9 procent varit sjuknärvarande fler än 5 gånger vid LFC mot 4 procent vid 

NFC (se figur 6, 7). Ett chi2-test med signifikansnivå 95 % (p≥0,05) visar att det finns 

en statistiskt säkerställd skillnad i sjuknärvaro mellan de två kontoren där frekvensen av 

sjuknärvaro är högre vid NFC (χ
2
 11,344, df 4, p-värde .023). 

Jämförelse av skäl till sjuknärvaro mellan LFC och NFC 

Resultat från de respondenter vid LFC och NFC som vid något tillfälle under de senaste 

12 månaderna varit sjuknärvarande. 

 

Tabell 8. Skillnad mellan skäl till sjuknärvaro LFC/NFC, procent 

Skäl till sjuknärvaro LFC 

(n = 26) 

NFC 

(n = 39) 

   

Hög arbetsbelastning 66 21 

Lojalitet mot kollegor 39 39 

Ekonomiska skäl 31 31 

Annat  23 12 

Negativ attityd från ledning   8   3 

Negativ attityd från kollegor   -   5 

 

Hög arbetsbelastning, lojalitet mot kollegor samt ekonomiska skäl är de tre främsta or-

sakerna till val av sjuknärvaro vid såväl LFC som NFC. Vid LFC anser man sig ha hög-

re arbetsbelastning än vid NFC (se tabell 8) vilket är statistiskt säkerställt genom ett 

chi2-test med en signifikansnivå på 95 % (p≥0,05) (χ
2 

12,746 df 1, p-värde .000). 
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Jämförelse av resultat mellan LFC och NFC för hur respondenterna tror olika för-

hållanden påverkas av sjuknärvaro                                                                         

 Resultat från alla respondenter i undersökningen, det vill säga, både de som varit sjuk-

närvarande och de som inte varit det. 

Tabell 9. Förhållanden som kan påverkas av sjuknärvaro LFC, procent (n = 46) 

Förhållande Påverkas 

positivt 

Påverkas 

inte 

Påverkas 

negativt 

Vet 

inte 

Ej ak-

tuellt 

      

Kollegornas inställning 15 35 15 35   - 

Arbetsledarens inställning 23 23   - 54   - 

Möjlighet till karriär 15 31 12 19 23 

Möjlighet att delta i 

info/arbetsplatsträff 

46   8 27 15   4 

Löneutveckling 23 27 15 27   8 

Möjlighet att byta arbetsplats   8 27   8 38 19 

Samhörighet med arbetsgrupp 23 34   4 35   4 

Arbetslust 15 19 46 16   4 

 

Mer än en femtedel av respondenterna vid LFC tror att arbetsledarens inställning till 

dem samt löneutvecklingen påverkas positivt vid sjuknärvaro. Nästan hälften tror att 

arbetslusten påverkas negativt (se tabell 9).  

 

Tabell 10. Förhållande som kan påverkas av sjuknärvaro NFC, procent (n = 70) 

Förhållande Påverkas 

positivt 

Påverkas 

inte 

Påverkas 

negativt 

Vet 

inte 

Ej aktu-

ellt 

      

Kollegornas inställning   3 49 20 23   5 

Arbetsledarens inställning   5 46 13 31   5 

Möjlighet till karriär 13 39   8 20 20 

Möjlighet att delta i 

info/arbetsplatsträff 

44 23 20   8   5 

Löneutveckling   8 38 10 36   8 

Möjlighet att byta arbetsplats   3 49   2 23 23 

Samhörighet med arbetsgrupp 20 44 13 18   5 

Arbetslust   5 26 62   5   2 
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En femtedel av respondenterna vid NFC tror att kollegornas inställning till dem påver-

kas negativt vid sjuknärvaro men att samhörigheten med arbetsgruppen påverkas posi-

tivt. Vidare tror fler än var tionde respondent att möjlighet till karriär inom organisatio-

nen påverkas positivt vid sjuknärvaro. Fler än 6 av 10 tror att arbetslusten påverkas ne-

gativt vid sjuknärvaro (se tabell 10). 

 

Tabell 11. Skillnad i möjlighet att arbeta hemifrån LFC/NFC, procent 

Möjlighet att arbeta hemifrån LFC 

(n = 46) 

NFC 

(n = 70) 

 

Aldrig 78 93 

Någon enstaka gång   9   5 

Ofta   4   - 

Alltid   9   2 

  

De allra flesta vid såväl LFC och NFC kan inte arbeta hemifrån vid sjukdom. Vid jäm-

förelse mellan kontoren är möjligheten till arbete hemifrån, vid något tillfälle, större vid 

LFC än vid NFC (se tabell 11).  

 

Tabell 12. Skillnad i arbetsmängd att återta LFC/NFC, procent 

Arbetsmängd LFC 

(n = 46) 

NFC 

(n = 70) 

 

I stort sett allt 78 38 

Något mer än hälften 11   7 

Något mindre än hälften   - 11 

Inget /endast en liten del 11 42 

 

På LFC är det vanligt att man måste återta i stort sett allt arbete. På NFC är det lika 

många som måste återta i stort sett allt arbete som ingen eller endast en liten del (se ta-

bell 12).  
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Jämförelse av resultat mellan LFC och NFC för hur respondenterna tror olika för-

hållanden påverkas av sjukfrånvaro                                                                        

Resultat från alla respondenter i undersökningen, det vill säga, både de som varit sjuk-

närvarande och de som inte varit det. 

Tabell 13. Förhållanden som kan påverkas av sjukfrånvaro LFC, procent (n = 46) 

Förhållande Påverkas 

positivt 

Påverkas 

inte 

Påverkas 

negativt 

Vet 

inte 

Ej aktu-

ellt 

      

Kollegornas inställning   - 61   4 31   4 

Arbetsledarens inställning   - 38 23 35   4 

Möjlighet till karriär   - 46 12 19 23 

Möjlighet att delta i 

info/arbetsplatsträff 

  -   - 85 11   4 

Löneutveckling   - 19 42 31   8 

Möjlighet att byta arbetsplats   - 27 15 42 16 

Samhörighet med arbetsgrupp   - 58 19 19   4 

Arbetslust 23 31 15 27   4 

Fler än 4 av 10 respondenter vid LFC tror att löneutvecklingen påverkas negativt vid 

sjukfrånvaro. Ungefär en femtedel tror att arbetsledarens inställning till dem samt sam-

hörigheten med arbetsgruppen påverkas negativt vid sjukfrånvaro (se tabell 13).  

Tabell 14. Förhållanden som kan påverkas av sjukfrånvaro NFC, procent (n = 70) 

Förhållande Påverkas 

positivt 

Påverkas 

inte 

Påverkas 

negativt 

Vet 

inte 

Ej ak-

tuellt 

      

Kollegornas inställning 10 54 20 13   3 

Arbetsledarens inställning   5 51 18 23   3 

Möjlighet till karriär   - 33 28 24 15 

Möjlighet att delta i 

info/arbetsplatsträff 

  - 18 74   5   3 

Löneutveckling   - 33 31 33   3 

Möjlighet att byta arbetsplats   - 38 15 27 20 

Samhörighet med arbetsgrupp   8 49 33   8   2 

Arbetslust 20 41 23 13   3 
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En femtedel av respondenterna tror att både kollegornas och arbetsledarens inställning 

till dem påverkas negativt vid sjukfrånvaro. En tredjedel tror att löneutvecklingen och 

samhörigheten med arbetsgruppen påverkas negativt (se tabell 14). 

8.5 Resultatsammanfattning 

Vid Försäkringskassans lokala- och nationella försäkringscenter var frekvensen av sjuk-

närvaro de senaste 12 månaderna 56 procent (se figur 4). De två faktorer som var mest 

avgörande för val av sjuknärvaro var hög arbetsbelastning 39 procent, samt lojalitet mot 

kollegor 39 procent. Även ekonomiska skäl visade sig ha betydelse för val av sjuknär-

varo då 31 procent av respondenterna uppgav detta svar (se tabell 1).  

 

Frekvensen av sjuknärvaro vid LFC var 57 procent (se figur 6). Där angavs den främsta 

orsaken vara hög arbetsbelastning, 66 procent. Därnäst kom lojalitet mot arbetskollegor, 

39 procent, samt ekonomiska skäl 31 procent (se tabell 8). Vidare visade resultatet att 

frekvensen av sjuknärvaro de senaste 12 månaderna vid NFC var 56 procent (se figur 

7). Som främsta orsak uppgavs lojalitet mot arbetskollegor 39 procent, följt av ekono-

miska skäl 31 procent, annat 23 procent och hög arbetsbelastning 21 procent (se tabell 

8). 

9. Diskussion 

Följande avsnitt är uppdelat i två delar. Först diskuteras den metod som använts vid un-

dersökningen. Därefter följer en resultatdiskussion med fokus på undersökningens syfte 

och frågeställningar. 

9.1 Metoddiskussion 

Då syftet var att klarlägga orsak till val av sjuknärvaro, frekvens av densamma, samt att 

jämföra dessa variabler mellan den utvalda Försäkringskassans två kontor LFC och 

NFC, upplevs metodvalet som riktigt. För att svara mot syftet och uppnå hög validitet 

lades stor vikt vid frågeformulering. Utöver detta genomfördes en pilotundersökning 

vilken bidrog till mindre justeringar av några frågor. Trots detta har det funnits en viss 

otydlighet i ett par frågor vilket medfört ett internt bortfall.  
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Vid en enkätundersökning kan det vara svårt att förstå frågorna och svarsalternativen. 

Detta kan få till följd att respondenten väljer ett alternativ som inte överensstämmer med 

hur denne avsett att svara, alternativt väljer att inte svara alls. För att undvika detta fanns 

kontaktnummer i följebrevet.  

 

I det fall man väljer att rådfråga kollegor finns en potentiell risk att man påverkar var-

andras svar. Denna risk uppstår även i de fall man diskuterar och fyller i enkäten till-

sammans, samt då man av osäkerhet eller rädsla väljer det svar man tror är "rätt". Då vi 

inte vet i vilken situation enkäterna fyllts i kan vi heller inte säga i hur stor utsträckning 

respondenterna påverkat varandra och ifall det i sin tur påverkat resultatet. Vidare måste 

man vid en retrospektiv undersökning ha det mänskliga minnet i åtanke. Då undersök-

ningen sträckte sig 12 månader bakåt i tiden är det inte säkert att respondenterna minns 

hur det förhöll sig. Det finns således ingen garanti för att resultatet till fullo stämmer 

med verkligheten. Det finns även en viss osäkerhet om endast personer som uppfyllt 

urvalskriteriet deltagit i undersökningen. Enkäten distribuerades av enhetscheferna till 

respondenterna, men det kan inte garanteras att personer med kortare anställningstid än 

12 månader inte besvarat enkäten.  

 

Vad gäller bakgrundsfrågorna 1 - 5 återfanns ett bortfall på 1 procent. Då frågorna be-

handlade variabler såsom kön, ålder och antal år på arbetsplatsen kan bortfallet möjligen 

bero på rädsla att identifieras. På fråga 3, i enkätens andra del, där respondenten fick 

svara på hur denne tror kollegornas inställning till denne påverkas vid de tillfällen man 

valt att vara sjuknärvarande, samt på fråga 6 som behandlade samma förhållande fast 

vid sjukfrånvaro, fanns ett internt bortfall på 1 procent. Orsaken till detta är troligtvis ett 

formuleringsmisstag i själva frågan, då det inte angavs att endast ett alternativ fick väl-

jas.  

 

Vidare var svarsalternativet "Ej aktuellt" på fråga 3 om sjuknärvaro, samt fråga 6 om 

sjukfrånvaro i enkätens andra del mindre lämpligt. Många respondenter som svarat att 

de ej varit sjuka de senaste 12 månaderna på fråga 2, har även kryssat i alternativet "Ej 

aktuellt" på fråga 3 och 6 trots att frågan var ställd till alla, oberoende av sjuknärvaro-

frekvens. Svaren hade troligtvis fördelats annorlunda om svarsalternativet "Ej aktuellt" 

inte funnits med. Resultaten från fråga 3 och fråga 6 får därför tolkas med försiktighet.  



37 

 

9.2 Resultatdiskussion 

Syftet med uppsatsen var att belysa frekvens av sjuknärvaro de senaste 12 månaderna 

vid Försäkringskassan vilken visade sig vara 56 procent. Vidare syftade uppsatsen till 

att klarlägga orsak till val av sjuknärvaro vid Försäkringskassan vilka var hög arbetsbe-

lastning, lojalitet mot kollegor samt ekonomiska skäl. Slutligen avsågs att jämföra orsak 

till val av sjuknärvaro mellan LFC och NFC där resultatet visade hög arbetsbelastning 

som främsta skäl på LFC och lojalitet mot kollegor på NFC.   

Med detta som bakgrund är såväl syftet med uppsatsen som frågeställningar besvarade.  

 9.2.1 Frekvens 

Undersökningen visade att frekvensen av sjuknärvaro är hög, då mer än varannan an-

ställd varit sjuknärvarande vid något tillfälle de senaste 12 månaderna (se figur 4). Detta 

resultat gällde även vid jämförelse mellan LFC och NFC (se figur 6,7). Då ingen tidiga-

re undersökning gällande sjuknärvaro genomförts vid Försäkringskassan, finns inget 

material att jämföra vår studie med.  

 

Tidigare svenska studier avseende sjuknärvaro i olika sektorer har visat en kraftig ök-

ning av sjuknärvaro i statlig sektor, varför man kan anta att Försäkringskassan inte är ett 

undantag och att frekvensen av sjuknärvaro ökat även där (G. Aronsson et al. 2005). 

Vidare finns en möjlig dold sjuknärvaro då mer än var tionde respondent vid Försäk-

ringskassan har möjlighet att vid något tillfälle arbeta hemifrån vid sjukdom (se figur 5). 

I hur stor utsträckning detta nyttjats är dock inte undersökt. 

9.2.2 Skäl till sjuknärvaro 

Som främsta skäl till val av sjuknärvaro angavs både hög arbetsbelastning och lojalitet 

mot kollegor (tabell 1). Det förstnämnda skälet återfinns även i tidigare studier som en 

betydande del i val av sjuknärvaro (G. Aronsson & Gustafsson, 2005; Hansen & Ander-

sen, 2008). Då ohälsotalet i Sverige varit högt under många år, har även arbetsbelast-

ningen vid Försäkringskassan varit hög. Detta bekräftades i vår undersökning då mer än 

var tredje respondent angivit detta som orsak till val av sjuknärvaro.  
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Ytterligare ett tecken på hög arbetsbelastning är att mer än varannan anställd uppgivit 

att de måste ta igen i stort sett allt arbete efter en period av sjukfrånvaro (se tabell 3). 

Vet man att arbetsmängden ökar vid frånvaro kan det upplevas mindre stressande att 

arbeta trots ett dåligt hälsotillstånd. Sjukfrånvaro hade kanske inneburit högre stress 

både vid frånvarotillfället och vid återkomsten till arbetet. Detta resultat är i sig värt att 

uppmärksamma, men något som är än mer anmärkningsvärt är skillnaden mellan konto-

ren. Vid LFC uppgav 8 av 10 respondenter att de måste ta igen i stort sett allt arbete 

efter frånvaro. På NFC uppgav endast 4 av 10 samma sak (se tabell 12). Detta kan ha 

sin grund i hur man fördelar ärenden men också i själva ärendets karaktär. På LFC för-

delas ärendet till handläggare efter individens personnummer varvid handläggaren knyts 

till individen. Det medför att handläggaren får ett personligt ansvar för ärendet och att 

ingen annan utför arbetet i det fall man blir sjuk. Utöver detta skapas en personlig kon-

takt mellan handläggare och individ då handläggaren ofta följer ärendet under lång tid. 

Detta beroendeförhållande kan föra med sig att det upplevs svårt att vara sjukfrånva-

rande då det kan få negativa konsekvenser för individen. Tidigare studier har också visat 

att anställda i yrken där man har någon form av ansvarsförhållande mot andra har högre 

frekvens än anställda i yrken där inget ansvarsförhållande råder (G. Aronsson et al. 

2000; Kivimäki et al. 2005).  

 

På NFC är ärendeslagen av enklare karaktär och inte lika långvariga som ärendena vid 

LFC. Av den anledningen har man inte heller en personlig kontakt med individen trots 

att ärendefördelningen till viss del sker på samma sätt, det vill säga, via personnummer. 

En orsak till den stora skillnaden i mängd arbete som måste återtas efter frånvaro kan 

vara att omprövarenheterna, som utgör ungefär en tredjedel av NFC, inte har samma 

fördelning av ärenden. Det innebär att ärendet inte är personbundet till en handläggare 

utan kan hanteras av någon annan handläggare på enheten. Där saknas således det bero-

endeförhållande som finns mellan individ och handläggare vid LFC.   

 

Då Försäkringskassan är en statlig myndighet med servicefunktion uppstår olika former 

av krav från såväl stat som allmänhet. Arbetet är hårt reglerat av lagar som styr hur det 

ska utföras och det finns finansiella krav på besparingar. Vidare vill allmänheten ha en 

fungerande myndighet med bra service. Under många års tid har Försäkringskassan ge-

nomgått ett flertal omorganisationer i besparingssyfte, vilket medfört en kraftigt redu-

cerad personalstyrka.  
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Detta kan ha fått negativa konsekvenser för de kvarvarande anställda som fått högre 

arbetsbelastning då ärendemängden inte minskat. När rehabiliteringskedjan infördes 

2008 trodde man att arbetsbelastningen för Försäkringskassans anställda skulle minska 

då många ärenden skulle överföras till Arbetsförmedlingen. Arbetsbelastningen är dock 

fortsatt hög vilket tyder på att personalstyrkan är för liten i förhållande till ärendemäng-

den. Att frekvensen av sjuknärvaro ökar i organisationer som genomför besparingsåt-

gärder har även påvisats i studier och kan vara en orsak till att frekvensen av sjuknärva-

ro är hög på Försäkringskassan. Rädsla för att förlora arbetet kan medföra att individen 

tvingas välja sjuknärvaro. I tider av lågkonjunktur blir detta extra tydligt (Hansen & 

Andersen, 2008). 

 

”Lojalitet mot arbetskamrater som annars fått göra mitt jobb” uppgavs som det andra 

stora skälet till val av sjuknärvaro på såväl LFC som NFC (se tabell 8). Som tidigare 

nämnts sker ärendefördelningen inte via personnummer på omprövarenheterna vid 

NFC, vilket skulle kunna innebära högre arbetsbelastning för övriga anställda i det fall 

någon är sjukfrånvarande. För att detta inte ska ske väljer individen istället att vara 

sjuknärvarande. På NFC tror dessutom var femte anställd att kollegornas inställning till 

dem påverkas negativt i det fall de är sjukfrånvarande vilket kan bidra till val av sjuk-

närvaro. Om man tror att den psykosociala arbetsmiljön försämras på grund av kolle-

gors irritation när man är sjukfrånvarande, kan det vara upplevas bättre att närvara vid 

sjukdom än att vara frånvarande. Att känna skuld- och/eller skamkänslor har visats sig 

vara en del i varför individen väljer att sjuknärvara vilket bekräftas av resultatet i vår 

studie (Grinyer & Singleton, 2000).  På LFC är det dock svårare att förstå varför ”lojali-

tet mot kollegor som annars fått göra mitt jobb” angivits som andra största skäl då de 

inte har samma ärendefördelning.  

 

Den enskilde handläggaren har personligt ansvar för sina ärenden vilka inte kan hante-

ras av någon annan. Resultatet kan inte heller förklaras av negativ attityd till frånvaro 

från kollegor då man inte upplevde att det fanns någon sådan. Möjligen skulle det kunna 

finnas någon form av lojalitetskänsla i det att man känner dåligt samvete då man själv är 

hemma medan andra arbetar. Detta är dock bara gissningar för vilket det skulle krävas 

ytterligare undersökningar.  
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Som tredje största skäl till val av sjuknärvaro angavs ekonomi (se tabell 8). Detta sam-

band har även påvisats i tidigare studier (G. Aronsson & Gustafsson, 2005). Att sjuk-

frånvaron minskade då man återinförde karensdagen och sänkte ersättningsnivåerna kan 

visserligen tolkas som att det finns ett felaktigt användande av sjukförsäkringssystemet, 

men det kan även betyda att sjukfrånvaro ger så svåra ekonomiska konsekvenser att 

individen inte kan vara sjukfrånvarande, trots att det egentligen varit det mest logiska. 

Resultatet blir då sjuknärvaro vilket varken gagnar arbetsgivare eller individen. Vidare 

visade vår undersökning att var fjärde respondent vid Försäkringskassan tror att löneut-

vecklingen påverkas negativt vid sjukfrånvaro (se tabell 4). Vid granskning av de två 

kontoren var för sig tror fler än 4 av 10 vid LFC samt 3 av 10 vid NFC detsamma (se 

tabell 13, 14). Om individen tror att möjligheten till högre lön försämras då man varit 

sjukfrånvarande, kan valet av sjuknärvaro te sig naturligt. Undersökningen visar även 

att var tionde respondent vid Försäkringskassan tror att löneutvecklingen påverkas posi-

tivt vid sjuknärvaro (se tabell 2). Vid LFC tror var femte respondent samma sak (se ta-

bell 9). Även här kan man dra paralleller till individens privatekonomi då det vid löne-

förhandling kan upplevas positivt att inte ha sjukfrånvarodagar.  

 

Var femte respondent hade angivit ett annat skäl än de förutbestämda i enkäten samt 

lämnat förklarande kommentar (se tabell 1). Överlag resonerade respondenterna kring 

sjukdomsbegreppet, där fokus låg på att man inte varit tillräckligt sjuk för att stanna 

hemma. Det här är intressant, i synnerhet då de flesta kommentarer kom från responden-

ter vid LFC. Då man arbetar med sjukförsäkringen kan det ha betydelse för hur man ser 

på sjukdom och arbetsförmåga. Det regelverk som styr bedömningen av andra indivi-

ders arbetsförmåga kan göra att man själv blir påverkad då man ska bedöma sitt eget 

hälsotillstånd.  

 

9 av 10 respondenter uppskattar sitt hälsotillstånd som bra eller mycket men frekvensen 

av sjuknärvaro kan tolkas som att hälsotillståndet är sämre än vad som uppgivits (se 

figur 3). Givetvis måste man ta hänsyn till att hälsa är ett komplext begrepp och att sy-

nen på hälsa är subjektiv. Vi tror dock att det kan finnas en koppling mellan att bedöma 

andra individers arbetsförmåga i relation till deras hälsotillstånd och sin egen dito, vilket 

kan vara en förklarande del i frekvensen av sjuknärvaro vid Försäkringskassan.  
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Fyra gånger fler respondenter vid LFC jämfört med NFC har inte varit sjuka de senaste 

12 månaderna (se figur 6,7). Skillnaden är alltför stor för att bortse från. Rent generellt 

är kvinnor sjukare än män, vilket eventuellt skulle kunna förklara skillnaden då andelen 

män är dubbelt så hög vid LFC som vid NFC (Socialstyrelsen, 2009). Åldervariabelns 

betydelse för resultatet, med utgångspunkt i att ökad ålder ger ökad sjuklighet, kan inte 

bekräftas då medelåldern är högre vid LFC. Vi tror att det möjligen skulle det kunna 

finnas en koppling mellan hög medelålder och lojalitet mot arbetsgivaren, då hög me-

delålder i detta fall även innebär många år som anställd vid Försäkringskassan. Det kan 

naturligtvis även förhålla sig så att de anställda vid LFC är friskare. Vi undrar dock om 

det kan vara så att de anställda vid LFC upplever att de måste vara sjukare än de vad de 

anställda vid NFC upplever, för att klassa sig själva som sjuka? Arbetar man med sjuk-

försäkringsärenden skulle det eventuellt kunna leda till att man får en annan syn på 

sjukdomstillstånd.  

 

Sambandet mellan frekvens av sjuknärvaro och negativ attityd till sjukfrånvaro från 

kollegor och ledning är inte starkt (se tabell 1). Några respondenter har dock angivit 

detta som skäl till sjuknärvaro varför man måste ta viss hänsyn till resultatet, i synnerhet 

då fler än var tionde respondent tror att både kollegornas och ledningens inställning till 

dem blir negativ vid sjukfrånvaro. En tidigare studie har bekräftat att såväl kollegors 

som chefens inställning och attityd är viktiga faktorer vid val av sjuknärvaro respektive 

sjukfrånvaro (Grinyer & Singleton, 2000). Detta bekräftas vidare då ungefär var femte 

respondent vid både LFC och NFC tror att samhörigheten med arbetsgruppen påverkas 

positivt i det fall de är sjuknärvarande (se tabell 9,10). Då kollegor är en viktig del i 

arbetsmiljön är det av vikt att man har ett gott förhållande. Tror man att förhållandet far 

illa vid sjukfrånvaro blir sjuknärvaro det alternativ som väljs.  

 

Vid sjukfrånvaro kan det upplevas som att man förlorar en del av den sociala samhörig-

heten, vilket märks tydligt på NFC där fler än var tredje respondent tror att samhörighe-

ten försämras om de är sjukfrånvarande (se tabell 14). Motsvarande antal på LFC är var 

femte respondent (se tabell 13). Skillnaden är inte stor men ändå värd att uppmärksam-

ma. På NFC kan samhörigheten upplevas viktigare då de flesta arbetar i öppna landskap 

och på så sätt har större allmän kontakt. Man ser varandra hela tiden och har möjlighet 

till små samtal även då det inte är rast.  
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På LFC däremot arbetar de flesta i egna kontor vilket inte skapar samma samhörighets-

känsla. Spontana samtal uppstår inte lika lätt och det kan upplevas som att man stör när 

man går in på någons kontor. De anställda ses vid fikaraster och lunchpaus, men i övrigt 

arbetar man ganska isolerat. Även i lönesammanhang kan det upplevas viktigt att ha ett 

gott förhållande till den person som ansvarar för lönesättning, det vill säga ledning/chef. 

Vår undersökning visar även att var tionde respondent tror att ledningen blir positivt 

inställda till dem om de är sjuknärvarande (se tabell 2). För personer med prestationsba-

serad självkänsla kan det innebära att man väljer att vara sjuknärvarande vilket även 

bekräftas av tidigare studier (G. Aronsson & Gustafsson, 2005). Vidare visade under-

sökningen att var fjärde respondent tror att kollegornas inställning till dem blir negativ 

då de är sjuknärvarande (se tabell 2). Trots detta väljer varannan att sjuknärvara. Tro-

ligtvis beror detta på att de andra skälen, det vill säga arbetsbelastning samt lojalitet och 

ekonomi, väger tyngre.  

 

Att arbetslusten påverkas negativt vid sjuknärvaro, vilket varannan respondent tror, är 

föga överraskande (se tabell 2). Får man inte tillfälle att vila och tillfriskna utan arbetar 

vid sjukdom, är det troligt att detta får en negativ inverkan på arbetslusten. Vad som 

däremot är något överraskande är att fler än var tionde respondent tror att arbetslusten 

påverkas negativt vid sjukfrånvaro (se tabell 4). Vad detta beror på är svårt att säga. Kan 

det ha sin grund i otrivsel och att man vid frånvarotillfället har möjlighet att tänka över 

sin arbetssituation?  
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10. Förslag till vidare forskning 

Syftet med vår undersökning var att klarlägga frekvens av och skäl till sjuknärvaro hos 

de anställda på en utvald Försäkringskassan. I syftet ingick inte att undersöka vilka kon-

sekvenser sjuknärvaro har haft för den enskilde eller för Försäkringskassan som ar-

betsgivare. Avsnittet som följer får därför ses som en reflektion till resultatet och de 

konsekvenser för individ och arbetsgivare som beskrevs i avsnitt 4.1 och 4.2. Därefter 

avslutas avsnittet med förslag till vidare forskning inom området.  

10.1 Konsekvenser av sjuknärvaro för individen 

Tidigare studier har påvisat högre risk för hjärt- och kärlsjukdom vid 2 eller fler tillfäl-

len av sjuknärvaro (Kivimäki et al. 2005). Med tanke på undersökningens resultat finns 

anledning för flera av de anställda att vara uppmärksamma på sin hälsa och sitt val av 

sjuknärvaro/sjukfrånvaro vid sjukdom. Vidare finns ökad risk för bland annat värk i 

nacke och axlar samt magproblem hos individer som varit sjuknärvarande (G. Aronsson 

et al. 2000). Vår undersökning behandlande inte sjukdomstillstånd varför det inte går att 

diskutera i hur stor utsträckning de anställda upplever detta. Vi vill dock påpeka att det i 

förekommande fall, av exempelvis besvär från nacke och mage, kan finnas en koppling 

till sjuknärvaro och att detta bör uppmärksammas av de anställda.  

 

De flesta anställda uppgav sitt hälsotillstånd som mycket bra eller bra (se figur 3). Trots 

detta bör de vara medvetna om att flera tillfällen av sjuknärvaro ökar risken för långva-

rig sjukfrånvaro inom en tvåårsperiod oavsett initialt hälsotillstånd (Bergström et al. 

2009b). Det innebär att om man tycker sig ha god hälsa men väljer att gå till arbetet vid 

sjukdom så löper man hög risk för längre perioder av ohälsa och sjukfrånvaro.  

10.2 Konsekvenser av sjuknärvaro för arbetsgivaren 

Som tidigare nämnts minskar produktiviteten vid sjuknärvaro vilket gör det angeläget 

för Försäkringskassan som arbetsgivare att uppmärksamma förekomsten av sjuknärvaro 

bland de anställda. Arbetsbelastningen vid Försäkringskassan är hög och det krävs att de 

anställda är friska för att hinna med. Det är därför bättre att de anställda är sjukfrånva-

rande vid sjukdom, så att de kan återhämta sig och ha full arbetskapacitet vid återkomst 

i arbetet.  
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Vidare tror varannan anställd att deras arbetslust påverkas negativt då de är sjuknärva-

rande vilket torde ge negativa konsekvenser för det arbete som utförs (se tabell 2). Om 

man inte har tillräcklig ork kan det påverka kvaliteten på utförda arbetsuppgifter samt 

innebära en ökad irritationsnivå, vilken kan sprida sig i en negativ spiral till kollegorna. 

Sjuknärvaro innebär även en ökad risk för felaktiga beslut vilket medför både ökad 

kostnad och ökad arbetsbelastning då beslut måste omprövas (T. Aronsson & Malm-

qvist, 2002). Att sjuknärvaro dessutom ökar risken för längre sjukfrånvaroperioder och 

därtill ökade kostnader för sjukpenning och rehabilitering, gör det viktigt att ta proble-

met med sjuknärvaro på allvar.  

 

Frekvensen av sjukfrånvaro har under lång tid varit låg i statliga yrken vilket medfört att 

man utgått från att de anställda har ett gott hälsotillstånd. Ser man till frekvensen av 

sjuknärvaro inser man att det inte nödvändigtvis stämmer. Det finns således anledning 

att börja mäta frekvens av sjuknärvaro i kombination med sjukfrånvaro för att få en bätt-

re bild över de anställdas hälsotillstånd.  

 

Med tanke på undersökningens resultat är det nu hög tid att uppmärksamma förekoms-

ten av och orsaken till sjuknärvaro, inte bara inom Försäkringskassan utan även inom 

andra organisationer, för att förhindra framtida ohälsa och de kostnader som följer av 

detta. 

10.3 Forskningsfrågor 

Skattar de som arbetar med sjukförsäkringen sin hälsa på annat sätt än de som inte arbe-

tar med sjukförsäkringen?  

Har Försäkringskassans sjukpolicy någon betydelse för val av sjuknärvaro? 

Är frekvensen av sjuknärvaro lika hög inom andra statliga myndigheter? 

Har sjuknärvarons längd betydelse för framtida ohälsa och sjukfrånvaro? 
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Bilaga 1. 

 
 

 

 

 

 

 

Var är du när du är sjuk? En studie om sjuknärvaro. 
 

De flesta av oss har vid något tillfälle gått till arbetet fast vi varit sjuka. Orsaken till var-

för vi gör det kan variera. Vissa av oss kan, av ekonomiska skäl, inte stanna hemma vid 

sjukdom. Andra går till jobbet av lojalitet med arbetskamrater eller på grund av att ar-

betsbördan blir alltför stor när man återvänder till arbetet. Det här är bara några exempel 

på varför vi ibland väljer att vara sjuknärvarande istället för att sjukskriva oss.  
 

Hur är det för dig?  

Varför går du till jobbet när du är sjuk? 
 

Den frågan vill vi besvara i vår C-uppsats i Rehabiliteringsvetenskap. Nyligt gjorda 

studier visar nämligen att sjuknärvaro kan ge framtida konsekvenser för hälsan. Av den 

anledningen finner vi det viktigt och intressant att identifiera de faktorer som ligger till 

grund för valet av sjuknärvaro.  

 

Enkäten tar cirka 5 minuter att fylla i. Ditt deltagande är helt frivilligt. Om du väljer att 

delta kommer dina svar att behandlas konfidentiellt och inga obehöriga kan ta del av 

dem.   

 

Om du har frågor eller synpunkter på enkäten går det bra att kontakta oss. 

 

Petra Schürer 073-XXXXXXX 

Marie Kristin Silversved 070-XXXXXXX 

 

Handledare 

Bengt Åkerström 063-XXXXXX 
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Bilaga 2. 

Inledningsvis har vi några frågor om Din bakgrund.  

1. Hur gammal är du? 

 - 25                   26 – 35                  36 – 45                46 – 55                 56 –   

       

     

2. Är du… 

Kvinna Man  

     

 

3. Arbetar du… 

Heltid Deltid Halvtid 

         

  

4. Hur många år har du varit anställd vid Försäkringskassan? 

  1 – 5    6 – 10   11 – 15   16 – 20 21 - 

            

 

5. Hur bedömer du att ditt allmänna hälsotillstånd är? 

   Bra    Ganska bra   Varken eller   Ganska dåligt Dåligt 
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Nu följer några frågor om sjuknärvaro. 

1. Vid hur många tillfällen under de senaste 12 månaderna har det hänt att du gått till ar-
betet trots att du, med tanke på ditt hälsotillstånd, egentligen borde ha sjukskrivit dig? 
Med svarsalternativet ”Ingen gång” menas att du sjukskriver dig vid sjukdom. Om du kryssat i 
”Ingen gång” eller ”Ej aktuellt” kan du gå vidare till fråga 3. 
 
Ingen gång 1-2 gånger 3-5 gånger Fler än 5 gånger Ej aktuellt - inte varit sjuk 

                

 

2. Vilka är de främsta skälen till att du valt att gå till arbetet trots att du med tanke på ditt 
hälsotillstånd egentligen borde ha sjukskrivit dig? 

 

Negativ attityd till frånvaro från ledningen   

Negativ attityd till frånvaro från kollegor   

Har inte haft råd att vara sjukskriven  

Kunde inte sjukskriva mig på grund av mina arbetsuppgifter  

Lojalitet mot kollegor som hade fått göra mitt jobb   

Annat:  ..........................................................................................    
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  

 

3. Hur tror du att följande förhållanden påverkas om du går till arbetet trots att du, med 
tanke på ditt hälsotillstånd, borde sjukskrivit dig?  
 

 Påverkas Påverkas  Påverkas Vet  Ej  

 positivt inte negativt inte aktuellt     

Mina kollegors inställning till mig      

Mina arbetsledares inställning till mig          

Mina möjligheter att göra karriär inom organisationen          

Mina möjligheter att delta i informations-          

och arbetsplatsträffar          

Min löneutveckling          

Mina möjligheter att få arbete på annan arbetsplats          

Min känsla av samhörighet med min arbetsgrupp          

Min arbetslust          
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4. Har du möjlighet att arbeta hemifrån vid de tillfällen du är sjuk? 

 

Aldrig    

Någon enstaka gång  

Ofta   

Alltid  

 

Följande fråga handlar om arbetsbelastning. 

5. Om du varit frånvarande under högst en vecka på grund av sjukdom, hur stor del av 
dina arbetsuppgifter måste du ta igen när du är tillbaka på arbetet igen?  
 

Ingen eller endast en liten del    

Något mindre än hälften  

Något mer än hälften   

I stort sett allt    

 

Slutligen följer en fråga om sjukfrånvaro. 

6. Hur tror du att följande förhållanden påverkas om du är hemma när du är sjuk?  
 

 Påverkas Påverkas  Påverkas Vet  Ej  
 positivt inte negativt inte aktuellt     
Mina kollegors inställning till mig      

Mina arbetsledares inställning till mig          

Mina möjligheter att göra karriär inom organisationen          

Mina möjligheter att delta i informations-          

och arbetsplatsträffar          

Min löneutveckling          

Mina möjligheter att få arbete på annan arbetsplats          

Min känsla av samhörighet med min arbetsgrupp          

Min arbetslust          

 

  


