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Abstrakt  

 

Bakgrund: Psykologiska och sociala arbetsmiljöfaktorer har stor betydelse för hälsan. För den 

enskilde arbetstagaren är det viktigt att arbetets organisation utformas så att det ger utrymme för 

samarbete, socialt stöd och påverkansmöjligheter. Ett intressant och till stora delar outforskat område 

är hur medarbetares arbetssituation påverkas av kollegors sjukfrånvaro.  

 

Syfte: Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur kollegors sjukfrånvaro påverkar 

arbetssituationen för medarbetare som är kvar på jobbet. 

 

Metod: För att samla in data användes kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fyra personer på 

en arbetsplats inom utbildningsväsendet. Intervjumaterialet analyserades med en kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Resultat: Studiens resultat visar att kollegors sjukfrånvaro har negativa konsekvenser för 

medarbetare som är kvar på jobbet. De negativa konsekvenserna handlar främst om försämrad 

arbetssituation för medarbetarna, men även kvalitetsmässigt för verksamheten. Arbetssituationer 

löses för stunden och skapar en i längden ohållbar situation för medarbetaren som är kvar på jobbet. 

Tre huvudteman identifierades; arbetsbelastning, socialt stöd och belöning. Resultaten ger stöd åt 

Karasek och Theorells modell om Krav/Kontroll och Siegrist modell om Effort Reward Imbalance.   

 

Nyckelord: Sjuk, frånvaro, arbetsmiljö, samarbete, arbetssituation, konsekvenser, medarbetare. 

 

 

 

Abstract 
 

Background: Psychological and social environmental factors are important for health. For the 

individual employee, it is important that work organization is designed to provide space for 

cooperation, social support and advocacy opportunities. An interesting and largely unexplored area is 

how the employee's work situation is influenced by colleagues' sick leave. 

 

Objective: The aim of this study was to investigate how colleagues' absence affects the working 

situation of employees who remain on the job. 

 

Method: To collect data qualitative semi-structured interviews were used with four people in a 

workplace within the education system. The interview material was analyzed by a qualitative content 

analysis. 

 

Results: Our results demonstrate that the colleagues' absence has negative consequences for 

employees who remain on the job. The negative impact is mainly about worsening working 

conditions for employees, but also the quality of the business. Work situations are solved for the 

moment and create an ultimately untenable situation for employees who remain on the job. Three 

main themes were identified; workload, social support and reward. The results support the Karasek 

and Theorell model of demand / control and Siegrist model of Effort Reward Imbalance. 

 

Keywords: Sickness, absenteeism, working environment, cooperation, labor situation, consequences, 

employees. 
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1. Bakgrund 

 
1.1 Sjukfrånvaron som forskningsområde 

 
Sjukfrånvaron som forskningsområde är ett angeläget område att undersöka för både individ, 

organisation och samhälle. Vingård m.fl., (2015) skriver att det finns starka mänskliga, 

företagsekonomiska och samhälleliga skäl att vända trenden med ökande sjukskrivningar. Att 

uppmärksamma sjukfrånvaro och förebygga sjukskrivningar och även hitta sätt för att 

utveckla bättre rehabiliteringsmetoder och rutiner kring detta komplexa område, är ett viktigt 

mål (SOU 1998). Sveriges riksdag har beslutat att målet för utgiftsområde 10 är att ”frånvaron 

från arbete på grund av sjukdom ska ligga på en långsiktigt stabil och låg nivå”, och de 

skriver vidare att ”den nuvarande uppgången av sjukfrånvaron är oroande och tyder på att 

människor inte får det stöd som krävs eller att deras arbetsförmåga inte tas tillvara”. Mot 

bakgrund av tidigare erfarenheter av snabbt stigande sjukfrånvaro är det angeläget att åtgärder 

vidtas (Sveriges riksdag, 2015). Sjukfrånvaron är ett komplext område där många aktörer är 

involverade utifrån olika perspektiv och vetenskapliga discipliner. Området är relativt väl 

beforskat och det finns många böcker, artiklar, utredningar, studier och avhandlingar inom 

området. I olika studier framträder olika syften och inriktningar i forskning om sjukfrånvaro.  

 

1.1.1  Olika orsaker till sjukfrånvaro 

Det finns många olika orsaker till sjukfrånvaron. Nedan följer några exempel.  

Om den höga sjukfrånvaron i Sverige beror på ohälsa fokuserar Selander & Buys (2010) på. 

Martocchio (1994) visar stöd för framväxt av s.k. ”frånvarokultur” och diskuterar dess 

inverkan på den enskilda individen. En studie visar att kollegors sjukfrånvaro påverkar den 

egna sjukfrånvaron, vilket förklarades med sociala interaktionseffekter (Johansson m.fl., 

2014). Sanders & Nauta (2004) visar att det finns ett samband mellan social sammanhållning 

och en negativ relation till korttidsfrånvaro. Blom & Ekblad (2007) visar att sociala normer 

(kamrateffekter) är en anledning till att liknande arbetsgrupper (kön och åldersgrupper) 

utvecklar olika mönster av sjukfrånvaro. Milner m.fl. (2015) menar att sjukfrånvaron är 

förknippat med negativ hälsa, organisatoriska och samhälleliga resultat, vilka tyder på att 

interventioner på arbetsplatsen som syftar till att förbättra kvaliteten i arbetet kan bidra till att 

minska sjukdom.  Det finns också många studier som visar på att obalans i arbetet skapar 

stress. Hög kronisk stress när det gäller obalans i ansträngning och belöning ger kraftigt 

minskad hjärtfrekvens, adrenalin och kortisol visar Siegrist m.fl. (1997). 

 

http://sgr.sagepub.com/search?author1=Aukje+Nauta&sortspec=date&submit=Submit


 

 

2 
 

En förutsättning för en god arbetsmiljö är goda arbetsvillkor. Lågt beslutsutrymme, höga 

arbetskrav och mental ansträngning analyseras i en studie vars viktigaste konsekvens var att 

omforma arbetsprocesser för att tillåta ökningar av beslutsutrymme, vilket kan minska 

psykiska påfrestningar (Karasek, 1979). Kaufmann & Kaufmann (2001) påpekade redan 2001 

i sin bok Psykologi i organisation och ledning under rubriken ”Frånvaro”, att sjukfrånvaron 

under senare år ökat markant till följd av psykiska besvär, stressrelaterade belastningar och att 

ett viktigt ansvarsområde under psykologiområdet är att kartlägga den psykosociala 

arbetsmiljöns faktorer som kan minska stress och konflikter. Vingård m.fl., (2015) tar upp att 

faktorer som främst kopplas till psykisk hälsa och välbefinnande bland arbetstagarna är bl.a. 

gott ledarskap (rättvist, stödjande, inkluderande), kontroll i arbetet, balans mellan arbetsinsats 

och belöning, medinflytande och självbestämmande.  

 

1.3 Hälsofrämjande insatsers betydelse för sjukfrånvaro 

Det finns många studier som vill bidra till ökad kunskap om effekter av hälsofrämjande 

insatser på arbetsplatser. Flera studier och artiklar visar på resultat som tyder på att det finns 

en ekonomisk potential för arbetsplatser som tillämpar ett sådant angreppsätt 

(http://www.unum.co.uk/absence-management-simple-guide). Det är viktigt att människor 

trivs på sina arbetsplatser och att en god arbetsmiljö skapas. Ekberg (2013) tittar på området 

ur ett hälsoperspektiv vars studie tar upp att de flesta hälsofrämjande interventionerna på 

arbetsplatser oftast är riktade mot anställdas hälsobeteenden snarare än mot förbättrade 

organisations- och arbetsvillkor.  

 

1.4 Återgång till arbetet - och rehabiliteringsinsatsernas betydelse för sjukfrånvaro  

Många studier har fokus på olika faktorer för återgång i arbetet. Tjulin (2010) visar att sociala 

krav och förväntningar i arbetsgruppen har betydelse för hur den sociala interaktionen blir och 

vilka attityder som formas i relation till den person som återgår i arbete och Selander m.fl. 

(2007) och Selander m.fl. (2008) visar att intern locus of control (ILC) är betydande för 

återgång i arbete. Även ekonomiska drivkrafter för återgång i arbete i Sverige spelar en roll i 

RTW processen belyser Selander (2006) och i rehabiliteringssammanhang är kommunikation 

en viktig aspekt vilket Jakobsson m.fl. (2002) tar upp i en studie i kommunikativa mönster 

mellan rehabkund och inblandade aktörer. Det finns också studier som visar att tidiga 

rehabiliteringsinsatser är mer effektiva än sena för yngre kvinnor (Marnetoft & Selander, 

2002). Det finns många fler exempel på studier inom detta område att hitta. 

 

http://www.unum.co.uk/absence-management-simple-guide
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1.1.4 Sjukfrånvarons konsekvenser 

All sjukfrånvaro orsakar olika konsekvenser för andra individer i omgivningen.  

Sieurin m.fl. (2009) påvisar negativa konsekvenser för den sjukskrivne individen i bla 

karriärutveckling, utveckling av lön och tillhörighet. Lilius m.fl. (2008) belyser konsekvenser 

av att medarbetare uppvisar viss brist på medkänsla då kollegor drabbas av svårigheter och 

måste avhålla sig från arbetet en tid eller blir sjukfrånvarande. Sanders &  Nauta (2004) 

bekräftar i en studie att toleransnivå på framförallt korttidsfrånvaro är kopplad till 

sammanhållning i arbetsgruppen. 

 

1.1.4.1. Sjukfrånvarons konsekvenser för medarbetare som är kvar på jobbet 

Åhlin (2014) belyser konsekvenserna av att vara medarbetare till en person som drabbas av 

sjukdom (utbrändhet) och å ena sidan försöka förstå och hjälpa personen, å andra sidan kämpa 

för att klara sitt eget arbete. Avhandlingen upplyser även om att inga studier har hittats om hur 

konsekvenserna av utbrändhet påverkare människor i omgivningen, t.ex. medarbetare, 

arbetsledare etc. Avhandlingen upplyser också att mest forskning kring utbrändhet fram till år 

2005 fokuserat på att få en förståelse av de bidragande faktorerna och konsekvenserna av 

denna form av ohälsa för den berörda personen. Forskning med fokus på upplevelser av 

människorna i sin omgivning är extremt sällsynt.  

 

SBU (2003) framkommer med att ”inga studier av konsekvenser för den enskilde av att vara 

sjuknärvarande har identifierats, däremot några studier om konsekvenser ur 

arbetsgivarperspektiv, exempelvis inverkan på produktiviteten. Trots sjukfrånvarons 

omfattning och dess stora konsekvenser för samhället, liksom eventuellt för individen, är 

kunskap om dess orsaker och konsekvenser samt om hur dessa kan påverkas starkt begränsad. 

Över huvud taget finns det förvånansvärt få studier om sjukfrånvarons orsaker och 

konsekvenser. Kunskap baserad på vetenskapliga studier krävs framför allt avseende: bla 

konsekvenser av sjuknärvaro, för den enskilde liksom för arbetsgivare, kolleger och 

eventuella kunder/klienter”.  

 

Vetenskapliga artiklar som exakt diskuterar den kommande studies fokusområde var svåra att 

hitta. Däremot hittades ett antal studier som cirkulerar runt kärnan i den kommande studien. 

Konsekvenserna för medarbetarna på arbetsplatsen lyfts inte riktigt fram. Det saknas kunskap 

om hur sjukfrånvarande kollegor påverkar arbetssituationen för de som är kvar på jobbet och 

http://sgr.sagepub.com/search?author1=Aukje+Nauta&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Sjukskrivning---orsaker-konsekvenser-och-praxis/
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det är en viktig pusselbit som får ligga till grund för min kommande studie i detta komplexa 

område. 

 

1.2  Problemformulering 

Sjukfrånvarons effekter på medarbetares arbetssituation är ett i många avseenden outforskat 

område. Detta motiverar mig att uppmärksamma området och formulera syftet med studien. 

 

2. Syfte 

Syftet var att undersöka hur kollegors sjukfrånvaro påverkar arbetssituationen för medarbetare 

som är kvar på jobbet. 

 

3. Metod 

Data samlades in genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fyra lärare.  

En kvalitativ undersökning är den metod som passar bäst då man försöker förstå hur individer 

upplever sin omgivning, som i detta fall är arbetsrelaterad (Bryman, 2001;  Tjora, 2012). 

 

3.1 Urval – Arbetsplats 

Undersökningen utfördes på en gymnasieskola belägen i Dalarna. Gymnasieskolan är näst 

största arbetsplatsen i kommunen. Att inte behöva åka till en kommun som ligger för långt 

bort underlättade och sparade tid. Att överväga faktorer som smidighet, kostnads- och 

tidsbesparning vid undersökningar beaktas vid bekvämlighetsurval (Bryman, 2001; Tjora, 

2012). 

 

3.2 Urval – Intervjupersoner (IP) 

För att komma i kontakt med ett antal lärare för en intervju kontaktades skolans rektor. Alla 

anställda var välkomna att delta om de hade intresse för ämnet och något relevant att bidra 

med. Tid för varje intervju beräknades ta ca 30-60 minuter, vilket rektor var beredd att 

efterskänka på arbetstid. Tillträde gavs till ett av skolans APT där undersökningen 

presenterades för 10 lärare. Rektor mailade ut informationsbrevet gällande undersökningen till 

alla lärare innan mötet. Rektor föreslog att informationsbrevet skulle delas ut ännu en gång till 

vid själva mötet. Tanken var att de som valde att ta kontakt var representativa. Fyra lärare 

som var närvarande på mötet tog kontakt ett par dagar efter mötet. Urval av intervjupersoner 

gjordes således genom ett s.k. bekvämlighetsurval.  
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3.3 Datainsamling 

Insamlingen av data skedde genom semistrukturerade intervjuer. En intervjuguide med 10 st 

temafrågor användes. Intervjuerna inleddes med att låta IP göra egna reflektioner kring det 

kommande samtalsämnet, ”- Skulle du vilja göra en egen ”kort” reflektion kring ämnet som vi 

kommer att samtala om?”. De öppna frågorna utformades med studiens syfte i baktanken. 

Fördelen med öppna frågor är att intervjupersonerna ges möjlighet att berätta med egna ord, 

vilket bättre kan spegla egna personliga upplevelser och erfarenheter (Bryman, 2001; Tjora, 

2012). Struktureringen av temafrågorna på detta sätt ökade fokuseringen på ämnet och risken 

att ”tappa ämnet” eller ”tystnad” under samtalet minskade. Tanken var också att detta kunde 

underlätta arbetet med den kvalitativa analysen, då kategoriseringen av svaren förväntas 

belysa frågeställningen (Tjora, 2012). Intervjuerna spelades in och transkriberades därefter. 

Alla tyckte det var helt ok att välja att bli inspelade. Information gavs om att inspelningen 

endast är till för att på bästa sätt återge det som sägs så exakt som möjligt (transkribering) 

vilket säkerställer kvalitén på data genom att inget av det som skrivs kan misstolkas utifrån 

felskrivning. Det sparade tid då ytterligare kontakt med IP inte behövde göras för att minnas 

och klargöra anteckningarna. Enligt Tjora (2012) så måste effektivitet, förutom etisk 

försvarbarhet, vara det viktigaste kravet som kan ställas på en forskningsmetod. 

”Datagenerering måste kunna frambringa mesta möjliga relevanta och tillförlitliga 

information utan onödigt bruk av forskares och deltagares tid och resurser” (Tjora, 2012). 

Anonymitet för alla parter (Bryman, 2001) säkrades genom att inte namnge kommunen, 

skolan eller IP i undersökningen.  Vidare informerades rektor och IP om att resultatet av 

undersökningen ev. kan komma att användas i framtida forskning och studier. Information 

gavs också om att all insamlad data förvaras oåtkomligt för andra (Bryman, 2001) och 

kommer att förstöras efter det att studien är genomförd.  

 

3.4 Databearbetning/analys 

Data analyserades utifrån Tjoras (2012) beskrivning av innehållsanalys. Analysen utgick från 

en stegvis-deduktiv induktiv metod (SDI) se (Figur 1). Metoden har valts som grund för att 

strukturera arbetet i denna studie, vilket innebar att induktivt jobba från empiridata mot teori. 

Det praktiska arbetet med innehållsanalysen innehöll steg med textnära kodning utifrån 

transkriberingen av intervjudata som därefter kategoriserades och bildade huvudteman.  
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Figur 1 Stegvis-deduktiv induktiv metod (SDI) 

 

Det framgår sällan hur kvalitativa analyser konkret har genomförts vilket kan påverka 

”genomsynligheten” (Bryman, 2001). Men för att öka giltigheten och trovärdigheten i en 

kvalitativ studie ska en redogörelse hur undersökningen har utförts formuleras. Detta kan även 

öka tillförlitligheten i hela studien (Bryman, 2001; Tjora, 2012).  

 

För att säkerställa kvalitetskriterierna i föreliggande studie följer här en redogörelse av 

dataanalysens olika steg (se figur 1); I den stegvis-deduktiva metoden arbetar man i etapper 

från rådata till begrepp och teorier. Den ”uppåtgående” processen ska uppfattas som induktiv; 

man jobbar från data mot teori. De ”nedåtgående” återkopplingarna ska uppfattas som 

deduktiva; man kontrollerar från det mer teoretiska till det mer empiriska. De krökta 

nedåtgående pilarna kan gärna gå över flera stadier, även om det inte har ritats in, till exempel 

genom att man utvecklar begrepp, men upptäcker att man behöver mer empiri om specifika 

fenomen och går ända ner till första steget (Tjora, 2012). 
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Stegen i föreliggande studie innebar en uppåtgående process, vilket innebar att verkligheten 

utforskades hypoteslöst och data genererades. Efter insamlingen av data transkriberades 

intervjumaterialet, vilket innebar att inspelningen skrevs ut. Därefter gjordes en analys av 

svaren i relation mot syfte och frågeställning. Detta för att tolka om svaren belyste 

frågeställningen i förhållande till det problemområde som denna studie syftade till att 

fokusera på. Analysen av svaren genererade ett stort antal textnära koder (ett spann mellan ca 

37-50 koder för varje intervju). Därefter samlades de textnära koderna i grupper och skapade 

sammanlagt 7 kategorier för varje intervju. De koder som inte var relevanta för 

problemställningen utelämnades. Målet med kategoriseringen var att komma fram till teman 

som både tog ut potentialen i empirin och svarade på forskningsfrågorna (Tjora, 2012). Med 

syfte och problemställningen i bakhuvudet skapades relevanta huvudteman som belyste min 

frågeställning. I tabell 1 ges ett exempel på de olika stegen från text till kod, till kategori, till 

huvudtema.  
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Tabell 1. Exempel – Dataanalys 

 

Citat Kod Kategori Huvudtema 

Det var ju aldrig så att man kunde säga 
nej utan det var bara att göra så och det 
som påverkar en då också det var ju dels 
att man gick in till klassen, alltså det var 
väl helt ok att gå in till klassen men man 
fick ju inte den här tiden för sig själv att 
rätta och planera så det upplevdes ju 
frustrerande för en själv men också så 
vart man ju påverkad av alla griniga 
kollegor som satt och var förbannade för 
att de inte hann göra sina lektioner för …. 
Så satt alla och räknade hur många extra 
lektioner  

 

Man fick inte 
den är tiden 
för planering 

Ingen 
planeringstid 

Arbetsbelastning, 
stress, 
otillräcklighet 

Då gör man ju det ofta utan att ha 
planerat och det är, eftersom man har 
erfarenhet så löser man det men man 
har ju tänkt att använda den här tiden till 
annat och helt plötsligt så rycks den tiden 
bara bort som man hade tänkt att 
förbereda något annat eller rätta något 
eller kopiera eller och det påverkar ju i 
alla fall resten av dagen och kanske de 
närmaste dagarna också och så 
försvinner den där tiden som man skulle 
ha…  

Rycka in 
oplanerat för 
varandra, man 
måste bara 
lösa det då 

Rycka in 
oplanerat för att 
lösa det 

Arbetsbelastning, 
stress, 
otillräcklighet 

ja, det har …. hinner  man inte med sitt 
eget arbete för man måste täcka upp för 
någon annan hela tiden ….. då blir det 
stressande, det blir absolut stressande 
…för… då känner man att man inte gör 
ett bra jobb på något ställe, så är det 
upprepade gånger , och det är … ja … att 
man måste gå in vara någonting för 
någon annan så blir det stressande  

då känner man 
att man inte 
gör ett bra 
jobb på något 
ställe 

 

Man gör inget bra 
jobb på något 
ställe 

 

Arbetsbelastning, 
stress, 
otillräcklighet 

det har väl bara blivit så att då har jag 
tagit hela gruppen, både den andres och 
min grupp och det blir ju stressigare och 
det blir jobbigare och man kan ju inte 
göra .. man hinner ju  inte med det man 
hade tänkt för sin egen grupp  

man hinner ju 
inte med det 
man hade 
tänkt för sin 
egen grupp. 

man hinner ju 
inte med  

Arbetsbelastning, 
stress, 
otillräcklighet 

 

3.5 Etiska aspekter 

Denna studie, som är ett studentarbete på avancerad nivå avsågs inte syfta till någon 

vetenskaplig publicering. Detta innebar att etikprövning ej behövdes i regional 
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etikprövningsnämnd. Men god forskningsetik skall ändå beaktas i denna undersökning då den 

skulle komma att utföras genom intervjuer med människor i verkliga verksamheter.  

Rektor och medarbetare informerades om syftet med studien där det klart och tydligt framgick 

hur studien skulle läggas upp. Utifrån denna information skulle rektor och deltagare själva 

kunna göra bedömningen om valet att delta eller ev. avbryta undersökningen, därmed ansågs 

både informationskravet och samtyckeskravet vara uppfyllt. Utifrån anonymitet och på det sätt 

som insamling och förvaring av data kom att ske, och även given information om framtida 

användning av studiens resultat (som återges under rubriken datainsamling) ansågs även 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet vara uppfyllt. Utifrån de fyra forskningsetiska 

huvudprinciperna ansågs kraven vara uppfyllda och prövning var ej nödvändig i denna studie 

(Forskningsetiska kommittén). 

 

4 Resultat 
 

Mitt resultatavsnitt bygger på mina erhållna huvudteman. I tabell två framgår hur dessa 

framträdde.  

 

Tabell 2. Kategorier och huvudteman 

 

Kategorier Huvudteman 

Vikariepolicys 
Arbetsbelastning 

 stress 

otillräcklighet 

 

Man måste bara lösa det då 

Planeringstiden försvann   
Planerad/oplanerad frånvaro 

Nödlösningar påverkar kvalitén på utfört 
arbete och eleverna 

Inget socialt stöd från chef eller 
medarbetare Socialt stöd 

Någon form av betalning det får man inte 

Belöning 

 

För att öka undersökningens trovärdighet, i enlighet med Tjoras rekommendationer, gjordes 

hänvisningar till de olika undersökningspersonerna genom att sätta deras identifikation inom 
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parentes efter citatet, detta för att redogöra för om någon av informanterna användes mycket 

mer än andra (Tjora, 2012). 

 

 

4.1 Arbetsbelastning, stress och oro, otillräcklighet 

 

4.1.1 Vikariepolicys 

 Det visade sig att olika skolformer kunde ha olika vikariepolicys. En gymnasieskola som 

drevs i privat regi hade som policy att inte ta in vikarier speciellt ofta, så att när någon kollega 

var sjuk fick någon av medarbetarna gå in i klasserna vilket ämne det än var. Detta styrdes lite 

grann genom att rektorn fördelade det på morgonen när någon hade sjukanmält sig. Då kunde 

rektor komma till lärarrummet och säga  ”– ja nu behöver vi en lärare här så eftersom du inte 

har lektioner nu så får du gå dit” (DP1). Detta upplevdes fruktansvärt frustrerande.   

 

En annan av lärarna berättade att ”- det senaste läsåret så har vi haft väldigt lite sjukfrånvaro, 

jag tror inte jag själv har varit borta alls och väldigt få tillfällen har kollegor varit 

frånvarande pga. sjukdom, men jag har ju varit med om det tidigare och det var jättesvårt att 

hitta lärarvikarier, och det betydde att vi, ja ibland har fått rycka in för varandra och jobbat 

extra….” (DP2).  

 

En annan lärare som själv varit sjukfrånvarande uttrycker det ” … alla gånger så går det inte 

att få tag i en vikarie, eller också så är det vikarie stopp, vi får inte sätta in vikarie” (DP3). 

 

Resultatet visar också att olika verksamheter skiljer sig mellan hur man löser situationen när 

kollegor är sjuk/frånvarande.  En lärare berättar att ”- Jag har ju tidigare jobbat inom en 

annan verksamhet, och då kände jag att om jag var sjuk eller någon kollega var sjuk så var 

det aldrig något större problem, utan där var det ju så att man löste arbetet efter hand så 

gjorde man det inte den dagen så fick man väl ta det någon annan dag. Det kändes inte som 

att det var något jätteakut. Var det ett möte så fick man skjuta upp det och det var inget värre 

med det. Men nu när man jobbar som lärare då har man ju elever och undervisning så det 

blir ju på ett helt annat sätt. Man är mer beroende nu att det fungerar….. och jag har väl 

märkt att där jag nu arbetar där har man ju inte haft någon vikarie i större utsträckning 

iallafall utan vi har fått löst det här själva” (DP4). 
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4.1.2 Man måste bara lösa det då 

Alla intervjupersonerna hade liknande upplevelser av att de var tvungna att hoppa in då någon 

kollega var sjuk med känslan av att de måste helt enkelt lösa situationen. De hade liknande 

uttryck som att ” – då fick man ju inte säga nej utan då fick man ju göra det, då fick man bara 

tänka om i sin egna planering” (DP1),  ”- ofta så löser man det med hemuppgifter, man 

flippar klassrummet, man gör allting annat” (DP3), ”- vi har fått löst det här själva och jag 

har ju jobbat tillsammans med en annan lärare, vi har varit i samma klassrum och till och 

med i samma lokaler och då har jag ju fått ta hennes grupp det har väl bara blivit så att då 

har jag tagit hela gruppen, både hennes och min grupp och det blir ju stressigare och det blir 

jobbigare och man kan ju inte göra man hinner ju inte med det man hade tänkt för sin egen 

grupp”(DP4) 

 

4.1.3 Planeringstiden försvann  

Att helt plötsligt rycka in vid kollegors frånvaro var något som upplevdes frustrerande då 

planeringstiden försvann och man förlorade tid för sitt eget arbete. Detta kan skapa känslan av 

otillräcklighet.  

 

”- det som påverkar en då också det var ju dels att man gick in till klassen, alltså det var väl 

helt ok att gå in till klassen men man fick ju inte den här tiden för sig själv att rätta och 

planera så det upplevdes ju frustrerande för en själv” (DP1),  ”-Min egen planeringstid min 

egen reflektionstid allt tas ju då i anspråk av ytterligare en grej” (DP3), ”- det kan bli en 

sådan negativ ….. så man känner att man nu slutar jag på en arbetsplats just för det, det blir 

så att neej jag om man blir erbjuden jobb på något annat ställe då kommer jag ifrån det där 

att jag måste hoppa in där och ställa upp på det och det då är det ju en orsak till att man 

kanske byter jobb fast man inte direkt talar om det sedan” (DP4) 

 

4.1.4 Planerad/oplanerad frånvaro 

Det visade sig att akuta situationer påverkade arbetssituationen mer negativt än då någon var 

planerat borta från arbetsplatsen. Akuta situationer uppstod när kollega var oplanerat 

frånvarande vilket medförde att medarbetare plötsligt fick rycka in, vilket skapade stress och 

ökade krav.  

 

”- hade man vetat från början att nu blir den här borta tre månader då hade man kanske 

kunnat hitta en vikarie som man hade kunnat skola in och som hade gjort jobbet sedan ….men 
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nu får man hela tiden  lära upp nya och ta extra hand om” (DP2), ”- det har varit några 

gånger då hon har varit oplanerat borta, men det blir ju stressigare och man kan ju inte göra 

det jobbet man hade tänkt göra och hålla den kvalitén för sin grupp” (DP4), ” - det funkar 

överkort tid men är det återkommande inom snar framtid hinner man ej jobba ifatt, och just 

det här att man kommer på morgonen man vet inte har jag möjlighet det jag har tänkt 

planerat eller måste jag uppfinna någonting nytt så att säga, för att någon är sjuk, man måste 

skaka till liksom, vad ska jag köra igång med, det är ju hela tiden måttot att eleven ska inte bli 

lidande” (DP3), ” - Jo, men är det någon som bara är magsjuka, man vet ju det man måste 

bara lösa det då..och då gör man ju så gott man kan och då går man ju in och gör lite 

extra…. blir det ofta och det blir upprepat då tär det på en då påverkar det mera…”(DP2)  

 

4.1.5 Nödlösningar påverkade kvalitén och eleverna 

De negativa konsekvenserna av att oplanerat rycka in vid kollegas frånvaro handlade vidare 

om känslan av dålig kvalitet på utfört arbete och otillräcklighet inför eleverna. 

 

” – det blir ju ofta nödlösningar då och då blir det inte riktigt bra varken för där man ska 

vikariera eller där man ska vara själv, för det har man varit med om att då ska man helt 

plötsligt ta hand om två grupper på en gång” (DP2), ”- men det beror ju på också vilken nivå 

det är, om man ska hoppa in som, lärare på lägre nivå då går det ju men om man kommer 

till… där elever är jätteduktiga och förväntar sig att man ska komma in och kunna allting då 

blir det ju värre ….” (DP4), ”- …men de som var lite luttrade de gick väl på magkänsla och 

körde och då påverkades ju kvalitén så klart. En sak som påverkade kvaliteten, det var att 

eleverna fick vänta oerhört länge på att få sina inlämningar rättade. De kunde få vänta två tre 

veckor och det är ju inte bra för lärandet för då har man ju hunnit glömt vad man 

gjorde.”(DP1) 

 

Sammanfattningsvis handlar de fakta och resultat som framträtt hittills i studien om 

upplevelsen av lågt handlingsutrymme och ökade arbetskrav, vilket visade sig genom att 

arbetssituationen var svår att kontrollera utifrån att plötsligt bli pålagd kollegas 

arbetsuppgifter. Man upplevde också lågt handlingsutrymme utifrån känslan av dålig kvalitet 

på utfört arbete och otillräcklighet inför elever.  

4.2 Socialt stöd   
 
4.2.1 Inget socialt stöd från chef eller medarbetare 
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På en annan arbetsplats hade en av lärarna upplevelsen av att inte få förståelse eller stöd från  

medarbetare, vilket visade sig genom att kollegor uppträdde sura och griniga mot varandra.  

 

”- så vart man ju påverkad av alla griniga kollegor som satt och var förbannade för att de 

inte hann göra sina lektioner för …. Så satt alla och räknade hur många extra lektioner..” 

(DP1)  

 

En av lärarna hade också upplevelser från en annan arbetsplats där det handlade om att hon 

fick hoppa in mer än andra och när hon försökte påtala sin situation för kollegorna så var det 

ingen som hade riktig förståelse för det. 

 

”-jaa sedan när jag ifrågasatte då tyckte de att oj vad hon är konstig och kommer hit och de 

förstod inte riktigt … nej de andra kollegorna … de förstod ju inte det här ..” (DP4) 

 

Det framkom också att lärarna tyckte att det egentligen var chef/rektor som borde ha ansvaret 

att leta och kontakta vikarier då någon helt plötsligt var oplanerat frånvarande från jobbet. 

 

”- Jag har varit med många ggr att rektorer inte finns till hands och ingen annan heller utan 

det blir arbetslaget som får börja ringa runt om någon kollega är sjuk och försöka hitta 

någon som kan komma,” det känns ju som att det egentligen är någon annan som skulle göra 

det jobbet … för då ska man springa på rasterna själv och ringa eller efter skolan och försöka 

få fatt i någon då” (DP2)  

”Rektor eller chef borde ta itu med hur det ska vara egentligen, man måste ju ha någon 

strategi att lägga upp det hur det ska fungera med rutiner och det är någonting jag saknar 

mycket känns det som” (DP4) 

 

Det framkom också att alla IP hade ”tänket” att om man behöver prata med en annan kollega 

om ett visst problem som inte kollegor emellan kan lösa så borde det vara en chef/rektor som 

går in och pratar på en annan nivå.. 

 

”- Chefen är ju den som har befogenheten, är chefen, och även så har man en viss alltså som 

…. inte undersåte … men liksom man har en viss sådan här hierarkikänslan ändå i sig … så 

chef har större befogenheter att prata med en annan än vad en kollega skull ha haft” (DP3) 
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”- Jaa, alltså är det någon som är sjuk frekvent så undrar man ju och får man inte veta 

någonting så då spekulerar man väl i det, och det är ju lite så där att… ja, varför är den sjuk 

nu igen som att de har ju inga små barn och vad kan det vara då..”(DP1), ”- ja men vi har 

nog alltid fått veta ifrån de det har gällt då varför man är borta men inte hur länge och sen 

om man ibland har haft kollegor som haft små barn då blir det ju givetvis oftare att de är 

borta så där helt hastigt .. och det kan man inte rå för och som förälder så måste man ju ta 

hand om sina barn, men det blir i alla fall jobbigt för… när man bara är ett lite arbetslag  så 

påverkar det ganska mycket. I: …kan man bli liksom frustrerad om man så att säga… IP: Jo 

men det blir man ju om man inte får göra det man hade tänkt att göra … fast det har väl 

aldrig gått ut över att vi blivit arga på varandra … det känns ju mera att det är en rektors… 

en chefs ärende att lösa det ” (DP2) 

 

4.3 Belöning 

 
4.3.1 Någon form av betalning det får man inte 

Resultat visar också att ersättning eller belöning inte var vanligt förekommande men önskvärt.  

 

 ”- Nej, ja det kanske var vid något stormöte att han sa att han var tacksam att folk ställde 

upp men det var ju underförstått att man fick lov, så det var inga belöningar” (DP1),  

” - tidigare så hette det att det ingick i våran tjänst att om vi hade … ja jag hade heltid men 

att jag gjorde det var inte timmar utlagda till hundra procent utan det fanns lite vikarietid 

men det var ju i alla fall svårt att stoppa in det så där…” (DP2), ” - det finns inga pengar i 

verksamheten de är ju så snål ibland så det går till överdrift känns det som men det är det väl 

överallt att det finns inga pengar men man måste ju prioritera det här riktigt” (DP4)  

 

Det framkom också att man inte ville riskera sin egen hälsa genom att ställa upp hur mycket 

som helst även om belöning hade funnits att tillgå. 

 

”- det blir ju inte om jag kan utverka att nej nu har jag gjort så mycket annat så nu behöver 

jag sitta och planera efter arbetstid, ibland kunde man få ut övertid … men det satt hårt åt … 

man måste vad heter det då …. lobba för det för att få det godkänt för annars är det ju så att 

ok den var inte godkänd övertiden så att ja … du får skylla dig själv va … ja så och i och med 

att jag har haft min hjärnskada så …. I: – det är inte värt att  …. IP: – nej det är inte värt att 

skaffa pengar för att pressa sig ….nej jag har blivit så pass gammal nu känner jag att den här 
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hjärnskadan den ställde till ganska mycket så att jag är lite försiktig, jag gör det jag ska göra 

och jag försöker göra det bra” (DP3), ”- man kanske måste börja ställa krav själva och vara 

lite rädd om sig själv också så man inte blir sjuk själv också då man ska hoppa in …..” (DP4) 

 

5. Diskussion 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Resultaten i föreliggande studie visar på att kollegors sjukfrånvaro orsakar negativa 

konsekvenser för medarbetare som är kvar på jobbet. De negativa konsekvenserna pekar på 

försämrad arbetssituation för medarbetarna, men även kvalitetsmässigt för verksamheten.  

Arbetssituationer löses för stunden och skapar en i längden stressig och ohållbar situation. 

Studien pekar också på svagt stöd från rektor och ingen belöning för ökade arbetskrav. 

 

Resultat från föreliggande studie visar att det fanns en viss skillnad på acceptans mellan 

planerad frånvaro, oplanerad/ryckig frånvaro och kortare sjukdomsfrånvaro. I studien 

framkommer att planerad frånvaro var mer acceptabel då man hann med att ta in vikarier och 

planera både för sin egen klass och för den klass man skulle vikariera för. Det visade sig 

också att oplanerad eller ”ryckig” frånvaro var mindre acceptabel då detta resulterade i stress 

för medarbetaren som snabbt skulle rycka in och hitta nödlösningar för stunden, vilket vidare 

skapade dålig kvalitet på utfört arbete och påverkade elever negativt. Sanders & Nauta (2004) 

visar också på skillnader i acceptans, men att det fanns ett samband mellan social 

sammanhållning och en negativ inställning mot ofta kortsiktig frånvaro. Harter (2003) stöder 

sambandet att hälsa och arbetsmiljö har påverkan på kvalitet i arbetet och även affärsresultat. 

Då lärarna inte fick tiden för planering påverkade det arbetssituationen negativt då vissa gick 

in och körde på magkänsla och även att elever fick vänta på rättningar av inlämningar vilket 

ytterligare påverkade kvaliteten. Harter (2003) visar att arbetstagares prestanda (effektivitet 

och kreativitet) påverkas i olika riktningar utifrån välbefinnande och stress. Åhlin m.fl. (2014) 

visar att konsekvenserna av stressen att ställa upp för sjuk kollega hotade även 

patientsäkerheten, patient tillfredsställelse och vårdkvalitet.  

 

Resultat i föreliggande studie visade att om fenomenet ”ryckig” frånvaro återkom alltför ofta 

och pågick under lång tid så upplevdes det som ett ohållbart läge. Mer acceptans fanns vid 

kortare sjukdomar som magsjuka, då man visste att det blev ett par dagar och sedan var 

kollegan tillbaka till arbetet igen. Sanders & Nauta (2004) fann faktorer som tydde på att 

http://sgr.sagepub.com/search?author1=Aukje+Nauta&sortspec=date&submit=Submit
http://sgr.sagepub.com/search?author1=Aukje+Nauta&sortspec=date&submit=Submit
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korttidsfrånvaro kunde vara kopplat till sammanhållning och god arbetsmoral då man ville 

komma tillbaka till arbetet så fort som möjligt för att undvika att tvinga andra anställda att 

göra jobbet. Däremot bekräftades att korttidsfrånvaro kunde ses som en indikator på olovlig 

frånvaro (Sanders & Nauta, 2004).  

 

Föreliggande studie pekar på att sjukfrånvaro inte endast beror på sjukdom utan kan även bero 

på andra orsaker. Martocchio (1994), Johansson m.fl. (2014), Bokenblom & Ekblad, (2007) 

visar stöd för att även frånvarokultur, interaktionseffekter och kamrateffekter/sociala normer 

kan påverka sjukfrånvaron. I föreliggande studie ställdes frågan om upplevelsen av att inte 

veta orsaker till kollegors frånvaro och om det kunde påverka medarbetares känslor till 

kollegan och om man som medarbetare kunde börja spekulera kring orsaker då någon var sjuk 

frekvent. En informant svarade att om någon var sjuk frekvent och man inte fick veta något så 

kunde man börja spekulera i det om de inte hade småbarn. En annan informant uttryckte att de 

oftast vetat orsaken och att viss förståelse fanns om någon hade små barn. Men det upplevdes 

ändå frustrerande och ohållbart om någon var frånvarande allt för ofta. Inget djupare 

perspektiv på ”orsaker” framkom i föreliggande studie men den uppmärksammar risken ”att 

bli sjuk själv då man hoppar in alltför ofta vid sjukfrånvaro”, vilket kan liknas med 

interaktionseffekter som Johansson m.fl. (2014) pekar på i sin studie. Föreliggande studie 

pekar även på känslan av att vilja sluta på sitt jobb men att man kanske inte direkt berättar 

orsaken.  

 

Syftet i en studie av Åhlin m.fl. (2014) var att belysa innebörden av att vara medarbetare, 

arbetsledare och närstående till en person som utvecklar utbrändhet och att beskriva tecken 

som föregår utbrändhet. Studien visar hur det är att vara kvinnlig medarbetare till en person 

som drabbas av utbrändhet och att kämpa å ena sidan för att förstå och hjälpa personen, å 

andra sidan kämpa för att klara sitt eget arbete. Likartade situationer att som medarbetare vara 

tvungen att acceptera att ”hoppa in” och försöka lösa situationer genom att ta sjukfrånvarande 

kollegors arbetsuppgifter samtidigt som att försöka klara sitt eget arbete framkom i den 

föreliggande studien. Åhlin m.fl. (2014) pekar på liknande upplevelser ”allt eftersom 

situationen fortgår, kläms arbetsledarna i en besvärlig situation där de inte kan hjälpa den 

drabbade och känslor av otillräcklighet visar sig”. Som föreliggande studie visar så hade 

medarbetarna inga större möjligheter att ordna den försämrade arbetssituationen mer än att ta 

till nödlösningar för stunden vilket skapade känslor av stress och frustration. Stabila lösningar 

http://sgr.sagepub.com/search?author1=Aukje+Nauta&sortspec=date&submit=Submit
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som att anställa extra personal/vikarier ansågs ligga hos rektor. Karasek (1979) påtalar att lågt 

beslutsutrymme kan öka den psykiska påfrestningen.  

 

Tjulin (2010) visar på betydelsen av medarbetarnas roll och deras bidrag till processen från 

när en kollega blir sjuk, under sjukskrivningstiden och slutligen när individen kommer in i 

arbetsgruppen igen medan informanterna i föreliggande studie ansåg att det var rektorns 

ansvar att hjälpa/lösa kollegans sjukfrånvaroproblem om så behövdes, men även lösa den 

försämrade arbetssituationen för medarbetarna. Ansvaret att snabbt hitta nödlösningar för 

stunden skapade krav på kollegor som inte fick gehör från rektor med tanke på vikariestopp. 

Lågt socialt stöd och låg påverkansmöjlighet är ett arbetsmiljöproblem enligt (AFS 1994). 

Inte heller fanns rutiner för att belöna detta extra arbete. Enligt arbetsgivaransvaret (SOU 

1998) så är det, som en av informanterna uttryckte det, chefen som har det yttersta ansvaret 

för de anställda.  

 

Många studier visar att ”tvångssituationer” i arbetet ökar den psykiska påfrestningen. Att 

kontroll i arbetet, balans mellan arbetsinsats och belöning är faktorer som är kopplade till 

psykisk hälsa och välbefinnande visas b.la. i en kunskapsöversikt av Vingård (2015) och i 

studier av Karasek (1979) och Siegrist (2002).  

 

Resultaten från föreliggande studie ligger i linje med två teoretiska modeller; Krav/kontroll 

modell (Karasek & Theorell, 1990) och Effort Reward Imbalance (Siegrist, 2002).  

 

Krav/kontroll modell 

Karaseks modell bygger på samband mellan hög och låg belastning och på vår förmåga att 

anpassa oss till omgivningen utifrån olika stressorer (utlösande faktorer) och stressreaktioner 

(vad som händer med och i individen), sk stressprocess. Modellens idé är att kombinationen 

av lågt handlingsutrymme, höga arbetskrav och svagt socialt stöd utgör den mest 

ogynnsamma när det gäller hälsa och välbefinnande.  

 

”Krav/kontroll modellen har prövats i ett stort antal studier och visat varierande resultat, 

utifrån skillnader i sättet att operationalisera handlingsutrymme i arbetet, skillnader mellan 

kulturella miljöer och andra olikheter i studieupplägg. Studier där man använt hälsovariabler 

som utfall har visat på övertygande stöd för att höga krav och lågt inflytande i arbetet är 

förknippat med ökad risk för hjärt- kärlsjukdom” (Karasek & Theorell, 1990). Resultaten i 
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föreliggande studie visar på liknande kombination av ogynnsamma faktorer som teorin i 

krav/kontroll modellen bygger på. Föreliggande studie visar på lågt handlingsutrymme genom 

att arbetssituationen var svår att kontrollera då kollegor var sjukfrånvarande, som en 

informant uttryckte det; -” man har ju tänkt att använda den här tiden till annat och helt 

plötsligt så rycks den tiden bara bort som man hade tänkt att förbereda något annat eller 

rätta något eller kopiera eller och det påverkar ju i alla fall resten av dagen och kanske de 

närmaste dagarna också och så försvinner den där tiden som man skulle ha”. Detta innebar 

att medarbetare fick ökade arbetskrav genom att bli pålagd kollegas arbetsuppgifter. Man 

upplevde också känslan av otillräcklighet inför elever och känslan av dålig kvalitet på utfört 

arbete. En informant uttrycker; - ”det blir ju stressigare och man kan ju inte göra det jobbet 

man hade tänkt göra och hålla den kvalitén för sin grupp”. Även svagt stöd visade sig som en 

ogynnsam faktor då det var svårt att få gehör vid vikariestopp. Harter, m.fl.(2003) belyser 

detta utifrån förekomsten att positiva arbetsplatser är förknippade med högre kundlojalitet, 

lönsamhet och produktivitet.  Inom utbildningsväsendet är elever också ”kunder”.  En översyn 

av ”vikariepolicys” borde vara en framtida insats för skolverket att genomföra. Detta med 

tanke på att vikariestopp även kan äventyra elevers insatser för att nå sina kunskapsmål. 

”Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet 

att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna” (Skolverket, 2015).  

 

 Effort-Reward Imbalance model (ERI)  

Siegrists modell visar på vikten av att det råder balans mellan arbetsinsats och en rimlig 

belöning i form av lön, uppskattning och utvecklingsmöjligheter, inklusive 

anställningstrygghet. Modellen visar på att en hög och intensiv arbetsinsats som bemöts med 

svag belöning ökar risken för ohälsa och att hos personer som försöker hantera höga 

arbetskrav med en omåttlig arbetsansträngning och ett orimligt engagemang ökar 

hälsoriskerna (Siegrist, 2002). Resultat i föreliggande studie visar att de arbetsprestationer 

medarbetarna gjorde då kollegor var sjukfrånvarande inte var i balans med någons slags 

belöning, vilket till och med kunde resultera i att man vill sluta på sin arbetsplats som en 

informant uttryckte det. En annan informant uttryckte att ”- man måste lobba för det för att få 

det godkänt för annars är det ju så att ok den var inte godkänd övertiden så att ja … du får 

skylla dig själv va”. Det fanns också upplevelser av att belöningar inte prioriterades pga. 

ekonomiska skäl. Resultat visar också att man inte ville riskera sin egen hälsa genom att ställa 

upp hur mycket som helst även om belöning i form av ersättning skulle finnas att tillgå. 

Sådana arbetsförhållanden ökar risken för kliniska sjukdomssymtom (Siegrist, 1997) och 
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(Siegrist, 2002). Detta borde vara viktigt att titta närmare på i det psykologiska 

arbetsmiljöarbetet (SOU 1998) och för de hälsofrämjande interventionerna Ekberg (2013), 

(Milner, 2015) men även med tanke på ekonomiska drivkrafter i RTW processen (Selander, J, 

2006).  

 

Summering; Föreliggande studie visar att vid kortare sjuk/frånvaro som planerad ledighet, 

semester och kliniska sjukdomar som normalt snabbt går över som magsjuka, influensor och 

förkylningar är situationen tillfälligt acceptabel och håller sig inom ramen för de positiva 

faktorerna högt självbestämmande och höga arbetskrav, som är den mest gynnsamma 

arbetssituationen enligt krav/kontrollmodellen (Karasek & Theorell, 1990). Men 

undersökningen visade också att det motsatta skedde vid kollegors ”ryckiga” sjukfrånvaro. De 

negativa faktorerna enligt krav/kontrollmodellen handlar då om att handlingsutrymme, 

arbetskrav och stöd påverkas negativt pga. av sjukfrånvarande kollega. Den ordinarie 

arbetssituationen var normalt inte belastad med höga krav och lågt inflytande, utan hade 

egentligen ett tillfredställande handlingsutrymme, hanterbara arbetskrav och tillräckligt stöd.   

Resultat visar att det var underförstått att man ”ställde upp” men det gav ingen belöning. Det 

framkommer också att man inte ville riskera sin egen hälsa genom att ställa upp hur mycket 

som helst även om belöning skulle funnits att tillgå. De negativa faktorerna enligt 

belöningsmodellen handlade om att det fanns obalans mellan medarbetarnas arbetsinsats och 

belöning (Siegrist, 2002). Som föreliggande studie visar så har negativa konsekvenser i 

arbetet uppstått genom påverkan av sjuk/frånvarande kollegor. Den föreliggande studien visar 

att medarbetarperspektivet är en viktig pusselbit i sammanhanget arbetsliv, hälsa och 

rehabilitering. En styrka med föreliggande studie i förhållande till andra studier är att fokus 

har lagts på att uppmärksamma medarbetare utifrån sjukfrånvarons konsekvenser, vilket är ett 

relativt ouppmärksammat område i andra studier för närvarande.  

 

5.2 Metoddiskussion 

För att fånga medarbetarnas uppfattningar och upplevelser användes en kvalitativ 

intervjumetod.  

 

Innan studien genomfördes fanns en viss osäkerhet om informanterna inte hade ett eget 

perspektiv på problemområdet, skulle det kunna komma att påverka tillförlitligheten i hela 

studien (Tjora, 2012). Men eftersom informanterna själva anmälde sitt intresse för att delta 

hade de syftet med studien helt klart för sig och visade sig relatera till deras egna upplevelser 
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och tankegångar. Ingen ändring behövde göras i frågeguiden då frågorna fungerade bra för att 

hålla fokus på ämnet. Detta tolkades som att frågeguiden relaterade väl till syftet. ”Genom att 

bedöma om de svar vi får i forskningen faktiskt är svar på de frågor vi försöker ställa ökar 

giltigheten i studien” (Tjora, 2012). Detta ökar också trovärdigheten i resultaten vilket vidare 

ökar tillförligheten i hela studien. Objektivitet har eftersträvats, vilket innebär att inte låta 

personliga värderingar påverka undersökningen (Bryman, 2001; Tjora, 2012). Då intervjuerna 

utfördes på lärarnas egna kontor, vilket upplevdes säkert och tryggt för dem, ökade det 

positiva utfallet på intervjun. Eftersom informanterna inte hade något emot att bli inspelade 

upplevdes det inte heller påverka intervjun negativt.  

 

Samtliga krav ur det etiska perspektivet uppfylldes då information gavs om studiens syfte, 

informanternas rättigheter, anonymitet och hur förvaring av data skulle ske. En tydlig 

redogörelse för hur denna studie har genomförts har klargjorts genom att ingående berätta om 

de olika stegen i undersökningen. Exempel i tabell 1 tydliggör vilka steg som genomgåtts i 

analysprocessen. En handledare har även haft insyn i hela analysprocessen för att kontrollera 

och säkerställa resultat. Genom att ge god insikt i genomförandet av studien så kan läsare på 

ett självständigt sätt bedöma trovärdigheten i undersökningens resultat (Tjora, 2012). För att 

ytterligare öka undersökningens trovärdighet, i enlighet med Tjoras rekommendationer, 

gjordes hänvisningar till de olika undersökningspersonerna genom att deras identifikation 

sattes inom parentes efter citatet, detta för att redogöra om någon av informanterna användes 

mycket mer än andra.  

 

Studien har genomförts utifrån de förutsättningar som gavs och ingenting skulle gjorts 

annorlunda.  
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Bilaga 1 

  Intervjuguide 

 

Börja med att fråga om det är ok att samtalet spelas in. 

Informera IP om syftet med inspelningen. Informera om att allt material kommer att 

förstöras efter avslutat arbete med studien och att IP förblir anonym. 

 

Inled intervjun med att låta IP göra egna reflektioner kring det kommande 

samtalsämnet. Ex. - Skulle du vilja göra en egen ”kort” reflektion kring ämnet som vi 

kommer att samtala om? 

 

Inför intervjufrågorna; Be IP svara utifrån sig som medarbetare och vilka upplevelser 

denne har/haft då kollegas/kollegors arbete avbryts av sjuk/frånvaroperioder: 

 

1. Hur upplever du att din arbetssituation påverkas under dessa perioder? (Hur 

påverkas du själv under dessa perioder? 

2. Hur upplever du att samarbetet påverkas på arbetsplatsen under dessa perioder? 

3. Hur påverkas kvalitén på utfört arbete? (dina arbetsuppgifter kontra kollegas 

arbetsuppgifter) 

4. Upplever du att det är svårt att uppmärksamma de negativa konsekvenserna för 

medarbetarna, som härleder från en kollegas sjuk/frånvaro?  

5. Vilka är de negativa konsekvenserna? 

6. Upplever du att du får gehör/stöd från chef och övriga medarbetare angående de 

negativa konsekvenserna som uppstått för dig? 

7. På vilket sätt anser du att man borde lösa problemen? 

8. Kan du känna att du på något sätt blir belönad om du ofta ställer upp med att utföra 

kollegas arbetsuppgifter? 

9. Om en kollega är sjukfrånvarande pga ex magsjuka (någon gång under året) eller 

ofta är sjuk/frånvarande av andra orsaker som du kanske inte vet orsak till, hur 

påverkar det dig? (Du kanske aldrig kan vara helt säker på att denne kommer till 

jobbet varje dag) 

10. Upplever du att det är svårt att uppmärksamma orsaker till kollegans sjuk/frånvaro 

på arbetsplatsen? 
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Bilaga 2 

 

Informationsbrev 

 

 

Hej! 

 

Jag studerar sista terminen av en magisterutbildning - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 

hp, på Mittuniversitetet Östersund/Sundsvall. Utbildningen avslutas VT 2015 genom en 

studie, som ska presenteras i en magisteruppsats (D-uppsats, 15 hp). Som handledare har jag 

John Selander från Mittuniversitetet, Tel; 063-165756 

 

Den kommande studien syftar till att undersöka hur kollegors sjukfrånvaro påverkar 

arbetssituationen för medarbetare som är kvar på jobbet. 

 

Intervjun är tänkt att göras med 7 anställda inom Er arbetsplats.  

Är Du intresserad av ämnet och vill medverka i en intervju så är Du den jag söker.  

Medverkan är frivillig och du förblir anonym.  

 

Studien är känd av din förskolechef och har även godkänt att intervjun kan genomföras under 

arbetstid när det passar Dig. Intervjun kan beräknas ta mellan 30-60 minuter   

 

Jag planerar att genomföra intervjuerna vecka V 12-13 (16/3 – 27/3). 

Kontakt med mig bör därför tas snarast möjligt.  

 

 

 

För ett ökat fokus på medarbetares välbefinnande och en god arbetsmiljö hoppas jag att du 

vill medverka i denna undersökning. 

 

 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Anette Johansson – Tel 073-996 33 69 (studerande) 

 

 
 

 


