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SAMMANFATTNING

Titel: Sjukfrånvaro i Tjänsteföretag…dess Orsaker och Konsekvenser.

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi.

Författare: Nathalie Bracamonte.

Handledare: Stig Sörling.

Datum: Augusti 2008.

Syfte: Syftet med uppsatsen är att belysa orsaker till sjukfrånvaro i små städföretag samt 

belysa de konsekvenser som sjukfrånvaron ger företaget.

Metod: För uppsatsens utgångspunkt har aktörssynsättet använts, vars syfte är att förstå 

verkligheten och problemet utifrån aktörernas perspektiv. Som angreppssätt har jag använt 

mig av den analytiska deduktionen eftersom jag har utgått från teori till empiri i uppsatsens 

genomförande. Data har samlats in enligt den kvalitativa datainsamlingsmetoden i form av 

intervjuer med respondenterna på respektive företag för att få bättre inblick i 

problemområdet och se problemet utifrån respondenternas perspektiv.  

Resultat & slutsats: Studiens resultat visar att den höga sjukfrånvaronivån i företag kan till 

viss del kopplas till de anställdas anställningsform och könsfördelningen. Ju fler kvinnliga 

anställda och heltidsanställda desto högre är sjukfrånvaronivån i företag.   

Förslag till fortsattforskning: Utifrån svaren på intervjuerna kan man se en koppling mellan 

företag med hög sjukfrånvaro och anställda som bara är kvinnor samt heltidsanställda. Det vore 

därför intressant att göra övergripande studier om hur stark denna koppling är, vad det beror på 

och i vilken grad kan det påverka företagets lönsamhet.

Uppsatsens bidrag: Denna uppsats kan bidra till att ge både arbetsgivare, anställda och 

andra intressenter djupare kunskap om sjukfrånvaro i företag, hur den uppstår och vilka 

konsekvenser för både företag och anställda den har.   

Nyckelord: Sjukfrånvaro, tjänsteföretag, sjuklön, sjukfrånvarokostnader.   
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ABSTRACT 

Title: Sick Leave in Service Companies…Reasons and Consequences!

Level: Bachelor Thesis in Business Administration.

Author: Nathalie Bracamonte.

Supervisor: Stig Sörling. 

Date: August 2008.

Aim: The aim of this work is to illustrate the reasons and consequences of “absence due to 

sickness” in small cleaning companies. 

Method: To start this work, an approach has been implemented where the participants are 

the core of studies, in which the purpose is to understand the reality and analyze the 

problems from the participants’ perspective.  To realize this work, the method of analytic 

deduction has been used.  The information has been collected in a qualitative way through 

interviews with respondents of each company to be able to view the problem from their 

point of view. 

Result & Conclusions: The study result of this work shows that the form of employment 

and its distribution in terms of sex (male and female) can be coupled to a high level of sick 

leave in a company. The more women and full time employment, the higher is the level of 

sick leave. 

Suggestions for future research: From the responses of the interviews, one can realize the 

connection between the company of high sick leave and employees where the majority are 

women and full time employees. It would be interesting to do profound and deep studies on 

how strong this connection is, what it depends on, and to what degree it affects the 

company’s profitability.

Contribution of the thesis: This work contributes to give to both the employer and the 

employee a deep knowledge of sick leave in a company, how it surfaced and what 

consequences it has for both the employer and employee. 

Key words: Sick Leave, Service Companies, Salary due to Sick Leave, Costs of Sick Leave. 
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1. Inledning

_____________________________________________________________________________________

I detta kapitel presenteras inledningsvis uppsatsens bakgrundsproblem. Sedan beskrivs 

frågeställning, syfte och avgränsning för att ge läsaren en bättre förståelse av uppsatsens helhet.

Slutligen visas en bild av uppsatsens disposition för att lättare följa igenom uppsatsens kapitel.

_____________________________________________________________________________________

1.1 Bakgrund

Personligen tycker jag som författare av denna uppsats att det förekommer mycket om företag 

och höga personalkostnader i media. En del av personalkostnader utgörs av sjukfrånvaro och är 

nämligen mycket mer märkbar på mindre än på större företag.1 För att definiera småföretag 

använder jag mig av Statistiska Centralbyråns definition av småföretag som företag med färre än 

50 anställda. I Sverige beräknas det finnas cirka 785 000 sådana småföretag med cirka 400 000 

företagare (varav många är soloföretagare) och närmare en miljon anställda.2 Nästan hälften av 

alla verksamma i svenskt näringsliv arbetar i företag med färre än 50 anställda. Bunse & Naessen

hävdar att det är företag bland dessa som ska säkra framtiden för det svenska välståndet och 

därför borde de ges möjlighet att fortsätta utvecklas. 3

Personalen i företag, särskilt tjänsteföretag, anses enligt Bunse & Naessen som den viktigaste 

resursen för företagets välgång.4 Studier gjorda av Tofters & Johansson visar att det är viktigt för 

företagets lönsamhet och överlevnad på lång sikt att personalen mår bra och vistas i en god 

arbetsmiljö.5 Begreppet hälsa i organisatorisk mening definieras av Liukkonen som den kraft 

som ger företaget kapacitet att handla genom människors arbetsinsatser.6  Försäkringskassans 

                                                

1 Hälsokapital sid. 25.

2 Tofters & Friis, 2003, sid. 9.

3 Bunse & Naessen, 2002, sid. 9.

4 Ibid. sid. 88

5 Tofters & Friis, 2003, sid. 10.

6 Liukkonen, 2002, sid. 12.
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studier om sjukfrånvaro visar att företag som har anställda som inte mår bra har hög sjukfrånvaro 

och orsakar företaget andra kostnader som är långt högre än själva sjuklönen.7

En annan författare som tycker att de anställdas hälsa är viktig är Gustavsson. Han menar att det 

är viktigt att företag, särskilt tjänsteföretag, tar hand om sina anställda och deras hälsa dels för att 

de kommer i direkt kontakt med kunden och dels för att företagets framgång är beroende av de 

anställdas arbetsprestation.8 Arbetsmiljöverkets och Statistiska Centralbyråns studie om 

arbetsskador visar att städarna är en utsatt grupp för arbetsskador och arbetsolyckor som har 

samband med tungt, monotont och stressigt arbete.9

Med hänsyn till det debatterade ämnet i dagens media om företag och personalkostnader, 

Arbetsmiljöverkets och Statistiska Centralbyråns studie om utsatta yrken där städyrket hamnar 

bland de första yrken där de anställda utsätts för arbetsskada samt Gustavssons och Bunse & 

Naessens påstående om företagets beroende av de anställdas arbetsprestation, särskilt 

tjänsteföretag, tycker jag att det är intressant att veta hur sjukfrånvaro kan påverka små 

städföretag.

1.2 Frågeställning

Vad orsakar sjukfrånvaro i små städföretag och vilka är de konsekvenser som drabbar företaget?

  1.3 Syfte

Syftet med uppsatsen är att belysa orsaker till sjukfrånvaro i små städföretag samt belysa de 

konsekvenser som sjukfrånvaron ger företaget.

1.4 Avgränsning

Denna uppsats avgränsas till att belysa orsaker och konsekvenser i små städföretag på grund av 

sjukfrånvaro och inte andra typer av frånvaro. Anledningen till att jag har valt just städföretag är 

därför att städyrket anses utsätta de anställda för fysiska skador som kan leda till sjukfrånvaro. 

                                                

7 www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/forebygga/

8 Gustavsson, 1997, sid. 8.

9 Arbetsskador 2004
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Antal städföretag som jag väljer att studera är fem, varav tre finns i Gävle. Av praktiska skäl och 

brist på tid väljer jag resterande två städföretag belägna i Stockholm. 

1.5 Kritisk granskning

I denna uppsats studeras sjukfrånvarons orsaker och konsekvenser i små städföretag som jag 

väljer slumpmässigt. Varken de anställdas könsfördelning eller ålder påverkar val av städföretag. 

Slutresultatet av denna uppsats gäller bara för de företag som jag studerar och inte alla företag i 

städbranschen.

1.6 Disposition

Figur 3.1. Uppsatsens disposition. Egen bild.
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2. Metod

_____________________________________________________________________________________

I detta kapitel redogörs för den metod som används för att kunna genomföra uppsatsens syfte.

Därefter beskrivs undersökningsmetod, datainsamlingsmetod och det praktiska 

tillvägagångssättet för att ge läsaren bättre förståelse om uppsatsens utförande.

_____________________________________________________________________________________

2.1 Aktörssynsätt

Det finns enligt Arbnor & Bjerke tre olika metodsynsätt inom samhällsvetenskaplig forskning 

som man kan använda som utgångspunkt för forskning. Den som jag använder mig av för att 

uppfylla uppsatsens syfte är aktörssynsättet.10 Jag valde att utgå från aktörssynsättet för att bättre 

kunna förstå hur ägarna i företag uppfattar sjukfrånvaron, dvs. dess orsaker och konsekvenser.

Enligt Lundahl & Skärvad är aktörssynsättets utgångspunkt att förstå verkligheten och problemet 

utifrån aktörernas perspektiv. Man ska först identifiera de aktörer som är betydelsefulla i 

förhållande till problemställningen för att sedan kunna studera deras värderingar, föreställningar, 

attityder, motiv, intressen osv.11 I denna uppsats består de signifikanta aktörerna, som Lundahl & 

Skärvad kallar de för, av de fem städföretag som jag har valt att studera. Syftet med intervjuer 

med respondenterna i respektive företag är att med dialog och interaktion kunna förstå hur de 

själva uppfattar sjukfrånvaron, vilket är utgångspunkten i aktörssynsättet. 

2.2 Analytisk deduktion

Inom forskningsstrategin anger Lundahl & Skärvad två angreppssätt, induktion och deduktion.12

Den deduktiva forskningsstrategin har sin grund i forskningstraditionen hermeneutik vars 

huvudsyfte är att tolka och förstå. Det deduktiva angreppssättet beskrivs av författaren Johansson

på samma sätt som Lundahl & Skärvad beskriver det, dvs. att forskaren går från teori till empiri 

där man bygger upp en teori utifrån litteraturstudier som ska avbilda verkligheten och beskriva 

                                                

10 Arbnor & Bjerke, 1994, sid. 65.

11 Lundahl & Skärvad, 1999, sid. 186.

12 Ibid. Sid. 42, 101.
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hur den företeelse som står i fokus fungerar. Den teoretiska modellen ska kunna konfronteras 

med den empiriska verkligheten i syfte att verifiera eller avgöra om den formulerade teorin 

stämmer. 13 I denna uppsats utgår jag från den deduktiva forskningsstrategin då jag utgår från 

befintliga teorier om sjukfrånvarons orsaker och konsekvenser som jag hämtat från litteratur och 

andra skriftliga och muntliga källor. Efter att ha samlat in teorier om sjukfrånvarons orsaker och 

konsekvenser samt intervjuat respondenterna i respektive företag kan jag skapa teorier om 

sjukfrånvarons orsaker och konsekvenser i dessa företag för att sedan antingen verifiera eller 

falsifiera dem i form av resultat, vilket är den väsentliga delen enligt Lundahl & Skärvad vid 

genomförandet av en vetenskaplig undersökning.14

2.3 Kvalitativ metod

För datainsamling finns enligt Lundahl & Skärvad två sätt, kvalitativ och kvantitativ.15 I denna 

uppsats väljer jag den kvalitativa datainsamlingsmetoden i form av intervjuer med 

respondenterna på respektive företag för att få bättre inblick i problemområdet och se problemet 

utifrån respondenternas perspektiv. Detta beskrivs av Lundahl & Skärvad som ett utmärkande 

drag i kvalitativ forskning – att se något med en annans ögon. 16

Syftet med kvalitativa undersökningar, som utförs i form av intervjuer i denna uppsats, är att 

beskriva, analysera och förstå beteendet hos enskilda människor och grupper med utgångspunkt 

från dem som studeras. Enligt den hermeneutiska forskningsstrategin är utgångspunkten för 

kvalitativa undersökningar hur den tolkas då hermeneutiska teorier hjälper oss att förstå 

individers, och grupper av individers, livsvärld. Alla tolkningar påverkas av tidigare erfarenheter, 

uppfattningar och förföreställningar, den s.k. förförståelse. Enligt Arbnor & Bjerke ska forskaren 

använda sig av den kvalitativa forskningsstrategin om forskaren har valt aktörssynsättet som 

utgångspunkt för forskningen. 

                                                

13 Johansson, 1993, sid. 54.

14 Lundahl & Skärvad, 1999, sid. 55.

15 Ibid, sid. 101.

16 Lundahl & Skärvad, 1999, sid. 101.
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2.4 Datainsamlingsmetod

Datainsamling i denna uppsats sker i form av kvalitativ metod – intervjuer. Lundahl & Skärvad 

gör ytterligare en indelning på datainsamlingsmetoden; primär data och sekundär data. Med 

primär data menas den information som forskaren själv samlat in för att uppfylla uppsatsens 

syfte.17 Med sekundär data avses data och information som finns dokumenterat om ett visst 

fenomen och som har insamlats av någon annan. Man kan säga att det är den information som 

finns på papper som till exempel böcker, tidningsartiklar, internet.18    

Insamling av primär data till denna uppsats består av, den enligt kvalitativa metoden - intervjuer.

Genom att intervjua respondenterna i varje företaget kan jag få bättre inblick i problemområdet. 

Det väsentliga med intervjuerna är att låta de intervjuade prata och fokusera på vad de tycker är 

viktigt. Efter intervjuerna får jag en större förståelse för varför någonting förhåller sig på ett visst 

sätt, något som Lundahl & Skärvad anger vara tanken bakom kvalitativ metod. I uppsatsen sätter 

jag i praktik den utmärkande draget i kvalitativ forskning och ser problemet utifrån 

respondenternas perspektiv, dvs. vilka konsekvenser ett företag får på grund av sjukfrånvaro, 

vare det sig ekonomiska eller andra typer av förlust. Sekundär data har jag hämtat från litteratur 

böcker, rapporter och internetsidor.

2.5 Tillvägagångssätt

Den empiriska undersökningen i uppsatsen består av personliga intervjuer med företagens ägare, 

delägare och anställda. Redan vid uppsatsens början började jag kontakta företag i Gävle som 

passade till uppsatsens syfte, dvs. företag som verkar inom städbranschen och som har mindre än 

50 anställda. Antal företag som kontaktades var cirka 20 st. Utav dessa 20 var det bara 3 företag 

som kunde ställa upp på en personlig intervju. Resten hade inte tid eller så bad de mig 

återkomma nästa vecka men på grund av begränsad tid kunde jag inte göra det och vände mig till 

företag i Stockholm istället. I Stockholm kontaktade jag via telefon två företag som var villiga att 

delta i en personlig intervju.

                                                

17 Lundahl & Skärvad, 1999, sid. 52.

18 Ibid, sid. 131.
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De första intervjuerna jag genomförde var i Stockholm den 25 april. På företaget Gerlos 

Städ&Service’s kontor träffade jag delägaren Rosario och två anställda. Senare under dagen 

träffade jag delägaren i företaget Housekeepers i Stockholm AB Kalle och en anställd. Några 

dagar efter mellan den 28 och den 29 träffade jag ägaren Annelen på A som i allt AB, Thomas på 

Rengöringsgruppen Gävle AB och Suzana på Hushållstjänst i Gävle. Samtliga intervjuer med 

ägare och delägare varade i högst 30 minuter. Intervjuer med anställda var något kortare - mellan 

10 och 15 minuter - eftersom de var tvungna att återgå till arbetet.

De frågor som ställdes till ägarna och delägarna på intervjun var angående sjukfrånvaro i företag 

och vad trodde orsaken till det var samt de konsekvenser som det har haft i företaget. Jag ställde 

några få frågor av betydelse för uppsatsens syfte och respondenterna svarade det de tyckte var 

viktigt. Frågorna till de anställda var av en annan typ. Dessa frågor var fokuserade på den 

anställdes motivation på arbetet, gruppandan, stress osv. En bilaga med frågorna finns med i

uppsatsens sista del.
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3. Teoretisk referensram

_____________________________________________________________________________________

I denna del av uppsatsen beskrivs sjukfrånvarons orsaker och konsekvenser för företag utifrån 

information som har inhämtats från litteraturböcker och andra skriftliga källor.

_____________________________________________________________________________________

3.1 Sjukfrånvaro i företag 

Det finns många studier om sjukfrånvaro i företag men i denna uppsats väljer jag att presentera

de studier som jag anser vara de mest relevanta för uppsatsens syfte. Liukkonen beskriver tre 

kriterier som företag måste uppfylla kortsiktigt för att kunna överleva på lång sikt. Dessa tre 

kriterier är effektivitet i måluppfyllelse, kostnadseffektivitet och arbetstillfredsställelse.19 Bilden 

nedan illustrerar de tre kriterierna.

Figur 3.2. Effektivitet i företag.

Källa: Liukkonen, 1994, sid. 9.

                                                

19 Liukkonen, 1994, sid. 8.
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Författaren menar att det finns en koppling mellan arbetad tid och effektivitet vilket påverkar 

måluppfyllelsen samtidigt som sjukfrånvaro och hög personalrörlighet visar de anställdas 

missnöje med arbetsförhållandena som påverkar produktivitetsutvecklingen.20

Bilden nedan illustrerar Liukkonens påstående att företagets utfall, varor eller tjänster, påverkas

positivt eller negativt av de anställdas arbetsinsatser.     

Figur 3.3. Produktionsprocessen.

Källa: Liukkonen, 1994, sid. 8.

En utvärdering gjord av Svenska Miljöinstitutet visar att arbetsinsatser påverkas av de anställdas 

hälsa. Även andra författare som Tofters & Friis anger att de anställda måste må bra, både fysiskt 

och psykiskt, för att ha maximal arbetsprestation.21 En annan studie gjord av Karolinska 

Institutet visar sambandet mellan de anställdas hälsa och ett företags ekonomi, produktivitet, och 

kvalitet på produkterna.22 Alla studier tyder på att personalen måste må bra för att kunna prestera 

bra i arbetet. 

Både Bunse och Aronsson beskriver i sina böcker att anställda är företagets viktigaste resurs,23 i 

synnerhet för tjänsteföretag där de anställda arbetar direkt med kunden.24 Det är därför viktigt att 

företaget behåller sina anställda med god hälsa. Ett positivt arbetsklimat leder till ökad närvaro, 

arbetstrivsel, kvalitetsvinster och ökad produktivitet.25

                                                

20 Liukkonen, 1994, sid. 12.

21 Tofters & Friis, 2003, sid. 33.

22 Hälsa och produktivitet, Karolinska Institutet, sid. 4.

23 Bunse & Naessen, 2002, sid. 88.

24 Aronsson & Malmquist, 1991, sid. 24.

25 www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/forebygga/
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Sjukfrånvaro kan enligt Liukkonen delas in i tre typer. Ersatt sjukfrånvaro, dold sjukfrånvaro och 

sjuknärvaro.26 Ersatt sjukfrånvaro är den ”vanliga” sjukfrånvaron, dvs. när den anställde 

sjukskriver sig från arbetet och arbetsgivaren måste betala sjukersättning de 14 första dagarna. 

Dold sjukfrånvaro är sådan frånvaro som inte syns i frånvarostatistiken som ersatt sjukfrånvaro. 

Detta kan vara på grund av att den anställde har bytt sjukfrånvarodagar mot semesterdagar eller 

tagit någon annan typ av ledighet. Med sjuknärvaro menas att den anställde är sjuk och 

närvarande på arbetet när han egentligen borde vara sjukskriven. Om inte den anställde 

sjukskriver sig och är sjuknärvarande på arbetet kommer detta att leda till lägre redovisat 

sjukfrånvaro och det blir då en falsk bild av sjukfrånvaron i företaget. Den anställde som är 

sjuknärvarande kommer till slut att sjuskriva sig och om inte sjukdomen har hunnit bli allvarligt 

kommer den sjukskrivne att återhämta sig efter en tid. Annars kommer det att istället bli 

långtidssjukfrånvaro och det kanske till och behövs rehabilitering. Liukkonen konstaterar att alla 

dessa tre typer av sjukfrånvaro finns på alla arbetsplatser och kommer med tiden att påverka 

företag på samma sätt när den dolda sjukfrånvaron och sjuknärvaron övergår till vanlig 

sjukfrånvaro därför att den anställde har gått för länge med sin sjukdom och behöver vård.

Arbetsmiljöverket har gett ut en förordning om det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Förordningen definieras i Systematisk arbetsmiljöarbete AFS 2001:127 och gäller från och med 

den 1 juli 2001. Föreskriften gäller alla arbetsgivare, även om de hyr in arbetskraft och omfattar 

hela verksamheten oavsett om den bedrivs på samma ställe hela tiden, är spridd, rörlig eller om 

den anställde utför sitt arbete i sitt eget hem. Kravet på skriftlig dokumentation av 

arbetsmiljöpolicy finns inte för företag med färre än tio anställda, men det finns inget som 

hindrar sådana företag från att ha en skriftlig dokumentation av arbetspolicyn. Det systematiska 

arbetsmiljöarbetet berör samtliga aspekter av arbetsmiljön, så som traditionella fysiska 

arbetsmiljöfaktorer som buller, belysning och kemiska exponeringar som psykiska och sociala 

aspekter. Med hjälp av föreskriften kan förutom god hälsa för de anställda i företaget, den 

effektiva arbetstiden öka och produktionsstörningar minska. 

                                                

26 Liukkonen, 2002, sid. 37.

27 Systematisk arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1.
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Figur 3.4. Arbetsprestation.

Källa: Gröjer, 1998, sid. 11.

Bilden ovan illustrerar att de anställda och deras arbetsprestation är beroende av företagets

arbetsmiljö som definieras av Gröjer som de faktorer i omgivningen som påverkar en människas 

arbetsprestationer och välfärd på kort eller lång sikt.28

3.2 Tjänsteföretag

Gustavsson nämner fyra kännetecknande egenskaper för produktionen av tjänster som skiljer sig 

från produktionen av produkter.29 Dessa fyra kännetecken för tjänsteproduktion är:

 Tjänster är mer eller mindre oberörda eller abstrakta.

 Tjänster är processer och består till stor del av ett samspel mellan individer, 

 Tjänster produceras och konsumeras oftast samtidigt, och

 Kunden medverkar oftast i produktionsprocessen.  

Tidigare forskning om tjänstekvalitet har, enligt Gustavsson, haft ett marknadsorienterat 

perspektiv med kunden som utgångspunkt.30 Inom denna tradition definierades tjänstekvalitet det 

                                                

28 Gröjer, 1998, sid. 11.

29 Gustavsson, 1997, sid. 8.
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som kunden upplever. Dagens forskning om tjänstekvalitet skiljer sig från tidigare forskning i 

den mening att man nu fokuserar på kunder, anställda och ledning för att kunna uppnå total 

tjänstekvalitet. Figuren nedan visar tjänstekvalitet sett ur tre perspektiv.      

Figur 3.5. Tjänstekvalitet.

Källa: Gustavsson, 1997, sid. 10.

Kundens upplevda tjänstekvalitet delar Gustavsson i två delar, den tekniska kvaliteten och den 

funktionella kvaliteten. Den tekniska kvaliteten handlar om kundens förväntningar om vad han 

får som till exempel om ett hotellrum är städat, och den funktionella kvaliteten handlar om hur

kunden får det, till exempel företagets bemötande med kunden. De anställdas tillfredsställelse i 

arbetet i helhet är betydelsefull och deras insats i tjänsteföretag är avgörande för företagets

framgång samtidigt som den representerar en stor del av företagets kostnader. Mötet med kunden 

har avgörande inverkan på kundernas uppfattningar om tjänsten och dess kvalitet. Ledningen 

sägs vara beroende av de anställdas insats i företaget för att skapa och bibehålla en jämn 

kvalitetsnivå i tjänsteproduktionen. Ledningens roll är att se till att de anställdas 

arbetsförhållanden effektiviseras för bättre prestation.  

                                                                                                                                                            

30 Ibid.
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3.3 Arbetsmiljön

Eftersom denna uppsats har till syfte att upplysa orsaker och konsekvenser av sjukfrånvaro i små 

städföretag börjar jag med att berätta om arbetsmiljön i städyrket. Den information som skrivs i 

detta avsnitt hämtar jag från Arbetsmiljöupplysningen.31

I arbetsmiljöupplysningens hemsida framgår det att Svenska Miljöinstitutet, Arbetslivsinstitutet 

och andra aktörer inom städbranschen har gått ihop för att medverka i ett projekt där målet är att 

förbättra arbetsmiljön för städare. Bakgrunden till projektet är statistik som har gjorts av 

Arbetsmiljöverket och Statistiska Centralbyrån som visar att städarna är en utsatt grupp för 

arbetsskador och arbetsolyckor som har samband med tungt, monotont och stressigt arbete.32

Bland de aktörer som medverkar i projektet arbetar man i Luleå Tekniska Högskola med att 

utveckla moppar som minskar belastningen på kroppen vid städning. Svenska Miljöinstitutet 

arbetar med bland annat de ekonomiska vinster som arbetsgivare kan göra genom bättre miljö. 

Torbjörn Olsson som är yrkesinspektör hos Arbetsmiljöverket i Stockholm betonar att det är 

arbetsgivarens ansvar att sköta arbetsmiljön och därför är det arbetsgivaren som är ansvarig för 

de anställdas hälsa. En annan person som delar Olssons tankesätt om de anställdas hälsa är

Gunnel Blom, Fastighets regionala skyddsombud i Göteborg. Även hon anser att det är 

arbetsgivare som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Något som på senare år har blivit ett 

växande problem är stressen. Gunnel får ofta samtal från städare som klagar på att tempot blivit 

allt högre. En ytterligare orsak till de anställdas överansträngande är marknaden. Kunderna köper 

det som är billigast och detta bidrar till de anställdas ohälsa berättar Gunnel. 

                                                

31 www.arbetsmiljoupplysningen.se

32 Arbetsskador, 2004.
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3.4 Lagen om sjuklön33

Innan de olika orsaker och konsekvenser som företag får på grund av sjukfrånvaro redogörs

beskriver jag för Sjuklönelagen först för att det ska vara lättare för läsaren att förstå avsnittet om 

arbetsgivarens sjuklönekostnad.

Lagen (1991:1047) om sjuklön (SjLL) infördes den 1 januari 1992 och reglerar vad som gäller 

mellan arbetsgivare och arbetstagare under sjuklöneperioden och omfattar alla arbetstagare 

oavsett om arbetsgivaren är statlig, kommunal eller privat. Syftet med reglerna om sjuklön är

dels att öka arbetsgivarens ansvar för arbetstagarens arbetsmiljö och hälsa och dels att ge 

arbetstagare en mer rättvis kompensation för inkomstförluster till följd av sjukdom. 

Sjuklönelagen är tvingande till arbetstagarens förmån och kan i vissa fall ändras genom 

kollektivt avtal som träffas mellan arbetsgivare och arbetstagare samt godkänns på förbundsnivå 

på arbetstagarsida. 

Sjuklöneperioden är reglerad till 14 dagar, där arbetsgivaren måste betala sjuklön till 

arbetstagaren under de första 14 dagarna av sjukfrånvaroperioden. Dock utgör första dagen av 

sjukfrånvaroperioden karensdag, dvs. ingen ersättning betalas för denna dag. Sedan 1 januari 

1998 har sjuklönens kompetensnivå fastställts till 80 procent av lönen och andra 

anställningsförmåner som arbetstagaren går miste om på grund av sjukfrånvaron. Efter den 

fjortonde dagen ska arbetsgivaren, om arbetstagaren fortfarande är sjukskriven, anmäla det till 

Försäkringskassan enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL) för att arbetstagaren ska 

kunna fortsätta få ersättning, men nu från Försäkringskassan, s.k. sjukpenning.34

                                                

33 Prop. 1990/91:181 sid. 27-28.

34 Försäkringskassa, bra att veta om sjuklön sid. 5.
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3.5 Sjukfrånvarons orsaker

Liukkonen sammanställer en rad olika orsaker till sjukfrånvaro så som den fysiska arbetsmiljön, 

den psykosociala arbetsmiljön, ålder och kön, företagets lokalisering, storlek och bransch. 35

Nedan följer en kort sammandrag av dessa orsaker.

3.5.1 Den fysiska arbetsmiljön

Hur en person upplever sin hälsa beror på såväl kroppslig som psykisk hälsa. Fysiskt påfrestande 

arbete och sjukfrånvaro har ett mycket nära samband. Sjukfrånvaron i stort sett kan sägas bero på 

arbetsskador och de svarar för nästan två gånger så många skador som de anmälda 

arbetssjukdomarna. Vad en arbetsskada är definieras av Liukkonen som skada till följd av 

olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet som leder till sjukdom. Förhållandet mellan 

arbetsskador, korttidssjukfrånvaro och produktionsstörningar är hög.36 Hon definierar även 

begreppet arbetsskadenärvaro vilket innebär att den skadade är närvarande på arbetsplatsen men

borde vara sjukfrånvarande egentligen och på grund av skada inte kan utföra ett fullgott arbete.37

Arbetsskadorna leder ofta till långtidssjukfrånvaro med svåra sjukdomar om dem inte åtgärdas i 

tid. Ett sätt att bekämpa kostnaderna för arbetsskador är att miljöarbetet i företaget prioriteras.    

3.5.2 Den psykosociala arbetsmiljön

Det har visats att ju sämre den psykosociala arbetsmiljön är desto högre är sjukfrånvaron. 

Faktorer som kontroll över den egna situationen, arbetsledning, arbetsgemenskap, psykisk 

belastning och stimulans och utvecklingsmöjligheter har en stark koppling till den psykosociala 

arbetsmiljön som leder till högre sjukfrånvaro. Människan är beroende av en sund miljö för att 

hålla sig frisk.  Det är allmänt accepterat att sjukdomar kan orsakas av faktorer i omgivningens 

miljö. Utbrändhet och utmattningsdepression har på senare tider debatterats alltmer som orsak 

till sjukfrånvaro. Hur man har det på arbetet, om man får stöd när man behöver det och när det är 

stressigt är faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Stöd är en viktig faktor som 

                                                

35 Liukkonen, 1994, sid. 14.

36 Ibid. sid. 24. 

37 Ibid.
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motverkar stress. Besvärliga kunder, för mycket att göra, obekväma arbetstider, konflikter i 

arbetet, mobbning med mera är andra exempel på faktorer som påverkar den psykosociala 

arbetsmiljön.

3.5.3 Ålder, kön mm.

Sjukfrånvaron hos både män och kvinnor ökar med åldern. Ju äldre arbetstagaren är desto högre 

antal sjukfrånvarodagar. Det finns även en skillnad av sjukfrånvarotiden mellan män och 

kvinnor. Kort sjukfrånvaro, en till tre dagar, är vanligast bland kvinnor medan fem 

dagarssjukfrånvaro är högre för männen. Ungdomar har inte mer i korttidssjukfrånvaro än äldre 

men är oftare borta från arbetet korta perioder. Äldre däremot har hög långtidssjukfrånvaro. 

Ungdomar är rörligare och byter arbete oftare än äldre vilket medför att personalomsättningen 

ökar. När personalomsättningen ökar minskar den effektiva produktionstiden på grund av 

inskolning av nyanställda och därmed ökar produktionsfelen.38Paula Liukkonen tillägger även en 

säsongskopplad sjukfrånvaro. Sjukfrånvaro är högre på vintermånaderna än på vår och 

sommarmånaderna. 39 Andra författare som motiverar för att sjukfrånvaron påverkas av åldern är 

Johanson & Johrén. De tycker så som Liukkonen att ju lägre genomsnittsåldern är i företag,

desto högre är korttidssjukfrånvaron.40

3.5.4 Företagets storlek och bransch

Sjukfrånvaron varierar mellan företagets storlek och bransch. Fysiskt påfrestande 

arbetsställningar visar sig vara orsaken till högre sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron ökar ju större 

företaget är och ju mindre företaget är desto mer märkbar är sjukfrånvaron och även mer 

negativa konsekvenser för företaget. Tänkbara förklaringar till detta kan vara att de anställda i 

mindre företag har betydligt större engagemang än i de stora företagen. Sambandet mellan 

närvaro, produktion och anställningstrygghet är också tydligare för den anställde i ett mindre 

                                                

38 Liukkonen, 2000, sid. 39.

39 Tofters & Friis, 2003, sid. 26.

40 Johanson & Johrén, 2007, sid. 83.
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företag än i det stora företaget. Det har också visats att arbetsdagarna i mindre företag är längre 

än i större företag.41

3.5.5 Fasta arbetstider

Det finns ytterligare en orsak till sjukfrånvaro som jag tycker är viktigt att ta med och som 

beskrivs av Johanson & Johrén. Att ha fasta arbetstider påverkar korttidssjukfrånvaron, ju fler 

som har fasta arbetstider, desto högre är korttidssjukfrånvaron.42

3.6 Sjukfrånvarons konsekvenser

Konsekvenserna för sjukfrånvaro är många. Liukkonen diskuterar konsekvenser av sjukfrånvaro

så som störningar i produktionen, frånvaroersättningar, högre arbetsledningskostnader, 

kvalitetsbristkostnader, övertid, överanställning och kompetensbrist43 medan Tofters & Friis 

delar in sjukfrånvarons konsekvenser i tre grupper; direkta kostnader, indirekta kostnader som är 

synliga i bokföringen och indirekta kostnader som är osynliga i bokföringen.44

Eftersom det finns mycket gemensamt i författarnas åsikter om sjukfrånvarons konsekvenser 

kommer jag att utgå ifrån Tofters & Friis upplägg och eventuell komplettera den med 

Liukkonens. Jag väljer att visa sjukfrånvarons konsekvenser med en bild för att ge läsaren en 

överblick av kommande avsnitt. 

                                                

41 Tofters & Friis, 2003, sid. 17.

42 Johanson & Johrén, 2007, sid. 83.

43 Liukkonen, 2002, sid. 41.

44 Tofters & Friis, 2003, sid. 92.
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Figur 3.6. Sjukfrånvarons konsekvenser.45

3.6.1 Direkta kostnader 

De direkta kostnaderna för sjukfrånvaro består, enligt Tofters & Friis, av sjuklön, 

semesterersättning och arbetsgivaravgifter.46 Denna grupp av kostnader delas i sin tur in i direkta 

lönekostnader och indirekta lönekostnader som minskar respektive kvarstår vid sjukfrånvaro. För 

att förstå skillnaderna mellan dessa två grupper av kostnader som uppstår för arbetsgivaren på 

grund av sjukfrånvaro kommer det att illustreras med ett exempel. I exemplet antas det att 

månadslönen är på 20 000 kronor, arbetsgivaravgifterna är på 40 procent samt semesterersättning 

på 13 procent.

                                                

45 Egen bild.

46 Ibid.
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Figur 3.7. Lönekostnader.

Källa: Tofters & Friis, 2003, sid. 94. 

Arbetsgivaren ska enligt Lagen om sjuklön betala 80 procent av den anställdes lön från dag 2 till 

dag 14. Efter dag 14 ska arbetsgivaren anmäla till Försäkringskassan om den anställde 

fortfarande är sjukskriven för att denne ska kunna fortsätta få ersättning men nu från 

Försäkringskassan. Semesterkostnader är lika stora oavsett om den anställde är närvarade eller 

frånvarande från arbetet (endast upp till sex månader). Arbetsgivaravgiften beräknas på 40 

procent av summan av lönen och semesterersättningen. Den totala kostnaden för arbetsgivaren

om den anställde är närvarande på arbetet är 288 kronor per timme och 252 kronor per timme om 

den anställde är sjukskriven. Företagets direkta lönekostnader minskar men de indirekta 

lönekostnaderna är fortfarande desamma. De indirekta lönekostnaderna består av lokalhyra, 

internservice, administrativa kostnader osv. och belastar företaget även om den anställde är 

närvarande eller frånvarande från arbetet medan de direkta lönekostnaderna består av sjuklön, 

semesterersättning och arbetsgivaravgifter. 47

                                                

47 Liukkonen, 1994, sid. 16.
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3.6.2 Indirekta kostnader, synliga i bokföringen

Med kostnader för sjukfrånvaro som är synliga i bokföringen menar Tofters & Friis kostnader 

som kan räknas i kronor och är därför med i bokföringen. Det är dessa kostnader som påverkar 

företagets ekonomi och som de flesta arbetsgivare är medvetna om jämfort med de osynliga 

kostnader i bokföringen som inte alla arbetsgivare vet om att de finns. När det gäller lönsamhet i 

företaget är det de synliga sjukfrånvarokostnaderna i bokföringen som arbetsgivaren måste 

minska.48 De indirekta sjukfrånvarokostnader som Tofters & Friis anger som synliga i 

bokföringen består av övertid, överanställda, administrativa kostnader och vikarier.49 Det är i sig 

inte viktigt hur lång frånvarotiden varar menar Tofters & Friis, utan vilka åtgärder som används 

för att ersätta den bortfallna kompetensen. Nedan följer en sammanfattning av Tofters & Friis 

beskrivning av indirekta kostnader som är synliga i bokföringen:

Övertid kan uppkomma då de anställda måste arbeta längre arbetspass eftersom de inte presterar 

lika mycket som under normal arbetstid och för att produktionen, produkter eller tjänster, inte 

ska minska. Kostnaden för företaget är lön till dessa anställda för övertid. 

Överanställda förekommer då företaget har hög sjukfrånvaro eller de anställda slutar och 

arbetsgivare måste anställa. När frånvaron sedan ligger på lägre nivå finns det för många 

anställda på plats med hänsyn till produktionsvolymen. Det uppstår då en kostnad för disponibla 

överanställda. Författarna Johanson & Johrén diskuterar att en fördel med personalomsättning 

kan vara att den nyanställde har lägre lön än den som slutade. De påstår att det till och med finns 

företag som tjänar på att ha hög personalomsättning genom att de har låga kostnader för 

rekrytering och kort inskolningstid samtidigt som yngre personal anställd med låg lön.50  

Administrativa kostnader tillkommer också. I denna post ingår det löneadministration och tid för 

att omorganisera arbetet51 Likaså tycker Liukkonen att arbetsledningens tid för att ordna ersättare 

utgör en del av de administrativa kostnaderna.52

                                                

48 Bunse & Naessen, 2002, sid. 46.

49 Tofters & Friis, 2003, sid. 92.

50 Johanson & Johrén, 2007, sid. 28

51 Tofters & Friss, 2003, sid. 97.
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Vikarier är en åtgärd som arbetsgivare kan vidta för att ersätta sjukfrånvaron men denna åtgärd 

är enligt Liukkonens studier i regel dyrare än att använda den egna arbetskraften.53

Aronsson & Malmquist som också har gjort studier om frånvarons kostnader, men med 

inriktning mot rehabilitering, beskriver de kostnader som uppkommer vid anställning av vikarie 

som rekryteringskostnader, anställningskostnader, introduktionskostnader, störningskostnader 

och avvecklingskostnader. 54 Därtill uppkommer det felkostnader tills vikarien eller den 

timanställde börjar prestera som en vanlig anställd. Vanligtvis kan man inte ha nytta av vikarien 

den första tiden då det behövs en skolningstid tills han/hon blir lika produktiv som övrig 

personal. Under skolningstiden uppstår ytterligare produktionsbortfall. Vissa 

avvecklingskostnader kan också uppstå när vikariatet upphör. Det är inte lönsamt för ett företag 

att anställa en vikarie för en kortare tid. För att vikarien ska bringa nytta till företaget krävs det 

att anställningen varar i en längre tid med hänsyn till den ineffektiva skolningstiden och 

kostnaderna för handledning som uppstår i början. Det är då efter denna första tid som vikarien 

bringar företaget positiv nytta, den första tiden är det bara negativ nytta av vikarien. Dessa typer 

av kostnader kallar Liukkonen för felkostnader och kvalitetsbristkostnader.55

Figur 3.8. Inskolningtiden. 

Källa: Johanson & Johrén, 2007, sid. 22.

                                                                                                                                                            

52 Liukkonen, 2002, sid. 39.

53 Ibid.

54 Aronsson & Malmquist, 1991, sid. 77.

55 Liukkonen, 2002, sid. 40.
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3.6.3 Indirekta kostnader, osynliga i bokföringen

Den sista gruppen av kostnader som uppstår i företag på grund av sjukfrånvaron som Tofters &

Friis nämner i litteraturen är de indirekta kostnader som är osynliga i bokföringen. Denna grupp 

av kostnader består av produktivitetseffekter, kvalitetseffekter och försäljningseffekter.56 Här ska 

jag tillägga andra osynliga konsekvenser som Liukkonen tycker är betydelsefulla; ökad 

kundomsättning och dåligt rykte för företaget.57 Dessa konsekvenser av sjukfrånvaro som 

förekommer i tjänsteföretag som leder bl.a. till låg tillgänglighet till såväl företaget som 

tjänsterna. Risken för företaget är då att kunderna väljer att köpa tjänster från andra mer 

tillgängliga företag.58

Med produktivitetseffekter, enligt Tofters & Friis, eller volymförluster som Liukkonen hellre 

kallar det för, menas sjukfrånvarons negativa inverkan på företagets utfall, dvs. produkter eller 

tjänster. För att produktiviteten inte ska påverkas av sjukfrånvaron kan företaget bland annat 

anställa vikarier. Som det har gåtts igenom ovan är dessa åtgärder enligt Liukkonen kostsammare 

än att använda sin egen arbetskraft. I början tillkommer det felkostnader tills vikarien är full 

inskolad vilket leder till ytterliga felkostnader och dålig service. 

Kvalitetseffekterna på produktionen på grund av sjukfrånvaron ökar enligt Tofters & Friis genom 

att övrig personal måste arbeta mer än vanligt för att utföra såväl sina egna arbetsuppgifter och 

den sjukskrivnes som vanligtvis sker under omständigheter som leder till kvalitetsbrist.59

Medan Tofters & Friis använder begreppet kvalitetseffekter av sjukfrånvaron använder sig 

Liukkonen av begreppet felkostnader. Innebörden av de två olika begreppen överensstämmer i 

samma betydelse då Liukkonen hävdar att felkostnader uppstår då det vid sjukfrånvaro krävs mer 

uppmärksamhet från hela arbetsgruppen för att genomföra arbetet felfritt. En studie gjord av 

Liukkonen år 2000/2001 framgår det att även sjuknärvaron visar sig ha en negativ påverkan på 

kvaliteten på tjänsten och dessutom är det stressframkallande för hela arbetsgruppen.

Kvalitetseffekterna på produktionen kan enligt hennes studie uppstå redan innan sjukfrånvaron, 

                                                

56 Tofters och Malmquist, 2003, sid. 93. 

57 Liukkonen, 2002, sid. 40.

58 Liukkonen, 1994, sid. 21.

59 Tofters & Friis, 2003, sid. 99.
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när den anställde återkommit efter sjukfrånvaron eller mellan sjukfrånvaroperioderna när den 

anställdes arbetsprestation minskar. Vid sjuknärvaro måste hela arbetsgruppen vara extra 

uppmärksam att genomföra arbetet felfritt då den sjuke anställde inte har sin normala 

arbetsprestation. Denna effekt på arbetsgruppen kallar Aronsson & Malmquist för psykosocial 

störning på arbetsplatsen. 60

Försäljningseffekter har samband med priset på de erbjudna tjänster eller produkter. Detta 

framgår av Liukkonens studier av sjukfrånvarons effekter på företagets produktion. För tjänster

eller produkter där marknaden är passiv kommer sjukfrånvarons merkostnader direkt att belasta

priset. För företag där konkurrens på marknaden är starkt kommer dessa merkostnader att belasta 

företagets resultat då företaget inte har råd att höja priserna på sina tjänster eller produkter när 

det finns andra konkurrenter på marknaden med lägre pris för samma tjänst eller produkt. Om 

företaget höjer sina priser riskerar det att slåss ut från marknaden och därför måste priserna 

måste anpassas till eftertraktade priser.

Vid jämförande av de olika författarnas sammanställning av sjukfrånvarons konsekvenser för 

företaget framstår det tydligt att det finns ytterligare två konsekvenser av sjukfrånvaron som 

enbart Liukkonen anger och som gäller för tjänsteföretag. Dessa är ökad kundomsättning och 

dåligt rykte för företaget.61

Med ökad kundomsättning avser Liukkonen de kostnader som uppkommer i tjänsteföretag som 

resultat av låg tillgänglighet, långa väntetider för kunder, opersonlig och okunnig service och 

oprofessionellt bemötande av kunder. Företaget måste leva upp till dessa förväntningar vad det 

gäller både den tekniska servicekvaliteten och den funktionella kvaliteten. Med teknisk kvalitet 

avses vad kunden får som slutresultat av tjänsten. Med funktionell kvalitet menas hur kunden 

upplever den process som leder till den tekniska kvaliteten.62

Liukkonens påstår också att finns det samband mellan låg kundnöjdhet och låg 

arbetstillfredsställelse samt låg arbetsmotivation och att det är företagsledningens ansvar att 

bevaka att sådana negativ samband inte uppkommer och att företagets interna problem inte 

                                                

60 Aronsson & Malmquist, 1991, sid. 64.

61 Liukkonen, 2002, sid. 40.

62 Liukkonen, 1994, sid. 21.
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överförs till kundrelationerna.63 I en annan studie visar Liukkonen att företagets kostnader för 

marknadsföring för att skaffa sig nya kunder kräver fem gånger mer resurser än att behålla de 

befintliga kunderna.64 Hon menar också att det finns företag som medvetet inte satsar en krona 

på de anställdas arbetsmiljö utan låter miljöbristerna synas i kundmissnöjdhet. Företaget måste 

kunna ha förmågan att lösa problem och bygga upp en relation till kunden, vilket påverkar den 

psykosociala arbetsmiljön.65 Förluster kan uppskattas genom att räkna hur mycket det kostar i 

marknadsföring och i försäljningsansträngningar att skaffa en ny kund. 66

Dåligt rykte utgör också en konsekvens av sjukfrånvaron. Om företaget har för hög sjukfrånvaro 

riskerar det att få dåligt rykte och kommer att ha svårt att anställa kompentent personal. Ingen 

vill arbeta på ett företag som inte tar hand om sina anställda och måste arbeta dubbelt för att 

kunna erbjuda kunden god kvalitet på tjänsten säger Liukkonen.67

Som Liukkonen och Tofters & Friis beskriver det, finns det många orsaker till sjukfrånvaro. Det 

kan vara allt från den fysiska arbetsmiljön till de anställdas ålder och kön. Företagets välgång har 

angetts vara beroende av de anställdas arbetsprestation, särskilt för tjänsteföretag där de anställda 

kommer i direkt kontakt med kunden. För att företag ska utvecklas och kunna erbjuda sina 

kunder total tjänstekvalitet måste arbetsgivare dels se till att sina anställda mår bra dels ta reda på 

orsaker och konsekvenser av sjukfrånvaro i företaget och hitta lösningar till det. 

                                                

63 Liukkonen, 2000, sid. 37.

64 Ibid sid. 72.

65 Ibid. sid. 38.

66 Liukkonen, 2002, sid. 40.

67 Ibid.
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4. Empiri

______________________________________________________________________________

Detta kapitel innehåller en kort presentation av företagen och en redogörelse av intervjuerna 

med samtliga respondenter på respektive företag, dvs. med ägare, delägare och anställda.

______________________________________________________________________________

De respondenter som ställde upp på en personlig intervju var delägaren Rosario på Gerlos 

Städ&Service, delägaren Kalle på Housekeepers i Stockholm AB, ägaren Annelen på A som i 

allt AB, ägaren Suzana på Hushållstjänst i Gävle och delägaren Thomas på Rengöringsgruppen i 

Gävle. Antal anställda som ställde upp på en kortare intervju var 2 personer från Gerlos 

Städ&Service, 2 personer från Housekeepers i Stockholm AB och 1 person från Hushållstjänst i 

Gävle. Det var svårt att hitta flera anställda att intervjua eftersom de inte var på plats då 

tjänsterna som företagen erbjuder måste utföras på flera olika ställen. 

4.1Presentation av företagen

4.1.1 Gerlos Städ&Service68  

Gerlos Städ&Service är ett mindre städföretag med säte i Stockholm och med två delägare. 

Företaget har 12 anställda varav 7 är kvinnor. Alla är heltidsanställda. De tjänster som Gerlos 

erbjuder är hemtjänster, seniorstädning, storstädning, transporttjänster, flyttjänster, 

fönsterputsning, trappstädning, kontorsstädning, hotellrumsstädning, butikstädning, tillfällig 

städning, speciellt krävande städning, hushållsnära tjänster och golvvård. 

4.1.2 A som i Allt AB69

Företaget A som i Allt AB är ett mindre företag med säte i Gävle. I Företaget finns det en ägare 

och en heltidsanställd. Tjänsterna som erbjuds är städning av hem, bil, båt, husvagn, företag, 

fönsterputsning, flyttstädningar mm. Förutom att verka i städbranschen har företaget valt att 

expandera sin kundkrets genom att erbjuda andra tjänster inom textilbranschen. 

                                                

68 www.gerlos.se

69 www.asomialltab.se
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4.1.3 Hushållstjänst i Gävle

Hushållstjänst i Gävle är ett stabilt företag som är verksam sedan 1998. I början var 

hushållsstädningar företagets huvudsakliga utbud. Men med tiden har företaget utvecklats och 

kan nu erbjuda olika slags städningar. Företagets mål är att fokusera på det bästa resultatet som 

företaget kan åstadkomma. De tjänster som erbjuds är hemstädning, flyttstädning, butikstädning, 

industristädning, kontorsstädning, skolstädning, trappstädning, hotellstädning och 

fönsterputsning. Det finns mellan 6 och 8 anställda i företaget där alla är kvinnor och 

deltidsanställda. 

4.1.4 Housekeepers  AB i Stockholm

Företaget Housekeepers Stockholm AB är verksam sedan 1997. Företaget erbjuder tjänster som 

hemstädning, flyttstädning, butikstädning, industristädning, kontorsstädning, trappstädning, 

hotellstädning, skolstädning och fönsterputsning. Företaget har cirka 20 anställda där de flesta är 

män. Företaget har fler deltidsanställda och timanställda än heltidsanställda.

4.1.5 Rengöringsgruppen Gävle AB

Företaget Rengöringsgruppen i Gävle AB är verksam sen 2004 och erbjuder tjänster som 

hemstädning, butikstädning, industristädning, kontorsstädning, trappstädning fönsterputsning 

mm. Företaget har mellan 16 och 19 anställda där de flesta är kvinnor. Anställningsformen för de 

anställda är jämn fördelad mellan heltidsanställda och deltidsanställda. 
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4.3 Intervjuer

I detta avsnitt presenterar jag respondenternas svar på de frågor som jag ställde på intervjun. 

Eftersom respondenternas svar är liknande och alla fem företag stöter på liknande problem 

redogör jag för deras svar samtidigt. 

4.3.1 Orsaker till sjukfrånvaro

Det framgår tydligt av respondenternas svar att sjukfrånvaron inte utgör något större problem i

företagen Rengöringsgruppen i Gävle AB, A som i Allt AB och Housekeepers i Stockholm AB

eftersom det inte förekommer ofta. I företagen Gerlos Städ&Service och Hushållstjänst i Gävle 

tycker respondenterna att sjukfrånvaron har ökat något i år. Till skillnad från företaget A som i 

allt AB där respondenten tycker att sjukfrånvaron har minskat. De svar som jag fick på frågan 

om hur respondenterna upplevde sjukfrånvaron i företaget var:

Thomas, Rengöringsgruppen:

”Sjukfrånvaron är inte så hög och har hållit sig stabilt under åren. Det 

utgör inte något problem för oss i företaget”

”De anställda sjukskriver sig inte så ofta. Det beror nog på att de är friska,

trivs i arbetet och har goda arbetstider”

Annelen, A som i Allt AB:

”Den har minskat i år och det beror på flextid”  

Kalle, Housekeepers i Stockholm AB:

”Den är lika sen förra året. Vi har inga problem med sjukfrånvaron och det 

har inte gett företaget några stora konsekvenser”

”Den sjukfrånvaro som finns i företaget är relaterad till sjukdom och inte 

arbetsskada.  Alltid kortvarig”

Rosario, Gerlos Städ&Service:
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”Sjukfrånvaron verkar vara högre i år än föregående år. Det har faktiskt ökat de 

senaste åren”

”Vi har bara heltidsanställda. Därför blir det svårt att hantera sjukfrånvaron om en 

anställd sjukskriver sig”  

Suzana, Hushållstjänst i Gävle:

”Sjukfrånvaron ökade som mest förra året. I år verkar den vara lika hög. Något 

oroande”

”Sjukdom är främsta orsaken till sjukfrånvaron. Arbetsskada förekommer inte”

De anställda som ställde upp på en kortare intervju intervjuades samtidigt med tanke på att de 

inte hade så mycket ledig tid och var tvungna att återgå till arbetet. Samtliga intervjuade 

anställda tycker att det finns goda relationer mellan chef och anställda och de trivs bra i arbetet.

Arbetsskada verkar vara ovanligt i dessa företag. De tycker inte att de sjukskriver sig ofta och på 

min fråga om vad främsta orsaken till att de är frånvarande från arbetet var fick jag följande svar:

Anställda Gerlos Städ&Service:

”Känner man sig sjuk, sjukskriver man sig. Men det kan hända att man inte 

kommer till arbetet om barnen är sjuka eller har tid med till exempel 

läkaren, läraren och liknande – Har inte varit sjukskriven på grund av 

arbetsskada”

”Det är ett mycket stressigt arbete. Om det blir för mycket kan man lätt bli 

sjuk”

Anställda på Housekeepers i Stockholm AB:

”Oftast är det sjukdom. Annat förekommer också. Har man jobbat lite har man inte råd 

att sjukskriva sig ibland”

”Det blir stressigt när det är mycket att göra och man inte har så mycket tid på sig för 

att göra klart jobbet”
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Anställd på Hushållstjänst i Gävle:

”Sjukdom och barnen. Inte arbetsskada”

”Det blir stressigt ofta”

4.3.2 Konsekvenser av sjukfrånvaro

De konsekvenser som respondenterna tycker att det uppstår är i samtliga företag liknande.

Samtliga respondenter uppger att sjuklön är den stora ekonomiska konsekvensen som alltid 

måste betalas till alla anställda som sjukskriver sig. På frågan om vilka konsekvenser 

sjukfrånvaro har medfört företaget fick jag följande svar:

Thomas, Rengöringsgruppen:

”Sjuklön måste man betala”

Annelen, A som i Allt AB:

”Planeringssvårigheter förekommer ofta vid sjukfrånvaro. Det är ju svårt 

att planera kommande arbete om den anställde är sjuk och man inte vet när 

hon blir frisk och kan arbeta igen. Om ersättare inte kan fixas får jag göra 

jobbet själv eller så blir det utebliven städning, men lyckligtvis har jag 

ordnat det så att kunden blivit nöjd”

Kalle, Housekeepers i Stockholm AB:

”Nej, inga stora konsekvenser men sjuklön måste betalas. Ibland måste 

arbetsledaren själv arbeta om en anställd sjukskriver sig och man inte kan 

ersätta sjukfrånvaron eller så måste de andra anställda arbeta mer för att 

ersätta sjukfrånvaron. I värsta fall kan det bli utebliven städning”

Rosario, Gerlos Städ&Service:
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”Vi har förlorat några kunder på grund av förekommande uteblivet arbete. 

De har blivit trötta på de långa väntetiderna och har sagt upp avtalet. 

Ibland klagar kunderna på att det har tagit längre tid än vad det brukar 

göra. Sjuklön betalar vi till de anställda som sjukskriver sig”

Suzana, Hushållstjänst i Gävle:

”Sjukfrånvaro för med sig alltid problem om man inte kan ersätta, det blir 

avbokningar av jobb i så fall. Om man inte kan hitta ersättare för dagens 

uppdrag man måste avboka jobb eller försöka ändra till en annan tidpunkt 

eller dagen. Klagomål förekommer inte om personen är sjuk och man kan 

inte ordna ett uppdrag, men om den anställde presterar dåligt då 

förekommer det klagomål, det händer inte ofta men tyvärr det har hänt”

Andra frågor som jag ställde på intervjun och är viktiga att framhäva är antal anställda på varje 

företag samt anställningsform. På företaget Gerlos Städ&Service finns det ca. 12 anställda där de 

flesta är kvinnor och heltidsanställda. Företaget A som i allt AB har endast två anställda på heltid 

där båda är kvinnor. Företaget Hushållstjänst i Gävle har mellan 6 och 8 anställda där alla är 

kvinnor och deltidsanställda. I Företaget Housekeepers i Stockholm finns det ca. 20 anställda där 

de flesta är män. Det finns flera heltidsanställda och deltidsanställda än heltidsanställda. 

Företaget Rengöringsgruppen i Gävle AB har mellan 16 och 19 anställda och det är jämnfördelat 

mellan män och kvinnor. I företaget finns det fler deltidsanställda än heltidsanställda. 

Respondenterna på Gerlos Städ&Service, A som i allt AB och Hushållstjänst i Gävle svarade på 

att det är oftast kvinnor som sjukskriver sig oftast på min fråga om vilken grupp, män eller 

kvinnor, är det som sjukskriver sig mest. Respondenten på Hushållstjänst i Gävle svarade att det 

var bara kvinnor som sjukskriver sig eftersom det är bara kvinnor som arbetar på företaget. 

Respondenterna från Housekeepers i Stockholm AB och Rengöringsgruppen i Gävle var de enda 

som svarade att det var ingen speciell grupp, män eller kvinnor, som sjukskriver sig ofta, utan det 

är lika för båda grupperna. 

På samtliga företag har tidigare ingen anställd slutat på grund av arbetsförhållandena förutom på 

A som i allt AB och det är endast företaget Gerlos Städ&Service som har en långtidssjukskriven 
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anställd sen några år tillbaka, men som inte beror på arbetsskada. Sjukfrånvaro på grund av 

arbetsskada förekommer inte på något av företagen. 

Ledningen och ägare i samtliga företag använder sig inte av någon metod för uppföljning av 

personal- och miljöfrågor i företaget. Det var endast respondenten på Gerlos Städ&Service som 

svarade att det brukar finnas möte med arbetsledare och anställda en gång per vecka för att 

förbättra de anställdas arbetsförhållanden och lösa eventuella problem som har uppkommit under 

veckan. Inget hälsobokslut görs i företagen. På frågan om den anställdas genomsnittålder fick jag 

inget riktigt svar från någon av respondenterna på företagen, utan de nämnde bara att de anställda 

var ungefär mellan 20 och 30 årsåldern.    



38

5. Analys

______________________________________________________________________________

I detta kapitel analyserar jag respondenternas svar om sjukfrånvarons orsaker och konsekvenser 

i form av en diskussion utifrån respondenternas svar och teoridelen i uppsatsen.

______________________________________________________________________________

Statistiska Centralbyråns uttalande om att sjukfrånvaron varierar med arbetsplatsens storlek kan i 

denna uppsats bekräftas för tre av företagen; Rengöringsgruppen i Gävle, A som i Allt AB och 

Housekeepers i Stockholm AB. Sjukfrånvaron i dessa tre företag anger respondenterna inte 

utgöra något problem i företaget eftersom det inte förekommer ofta. Däremot har respondenterna 

i företaget Gerlos Städ&Service och Hushållstjänst i Gävle gemensamma åsikter om 

sjukfrånvaron som ett problem. Trots att samtliga företag klassas som småföretag som erbjuder 

sina kunder samma tjänster som exempelvis hemtjänster, storstädning, transporttjänster, 

flyttjänster osv. och dessa tjänster karakteriseras enligt Rapport 2000:3 om Lokalvård utgett av 

Arbetsskyddsstyrelsen som påfrestande för de anställdas hälsa70, varierar sjukfrånvaronivån 

mellan dessa företag. Med hjälp av den teoretiska delen i uppsatsen och med respondenternas 

svar analyseras tänkbara orsaker och konsekvenser av sjukfrånvaron i alla fem företag.

5.1 Sjukfrånvarons orsaker

Orsaker till den höga respektive låga sjukfrånvaronivån i företag beror, enligt olika författare 

som har hänvisats till i teoridelen, på olika faktorer. I företaget Rengöringsgruppen i Gävle AB 

är sjukfrånvaronivån enligt respondenten Thomas inte så hög och en tänkbar orsak till det är att 

de anställda trivs i arbetet och har goda arbetstider, vilket gör att de anställda håller sig friska. 

Enligt Liukkonen spelar den psykosociala arbetsmiljön stor roll när det gäller sjukfrånvaro. Ju 

sämre den psykosociala arbetsmiljön är desto högre är sjukfrånvaron. Hon skriver även att 

människan är beroende av en sund miljö för att hålla sig frisk.71 Att de anställda har goda 

                                                

70 Arbetsskyddsstyrelsen, rapport 2000:3 sid. 60.

71 Liukkonen, 1994, sid. 14.
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arbetstider verkar också hjälpa till att hålla sjukfrånvaronivån låg i företaget. Samma sak gäller 

för företaget A som i allt AB där respondenten Annelen berättade att sjufrånvaronivån har 

minskat i år vilket beror på flexiblare arbetstider. Respondenterna på företag som Housekeppers i 

Stockholm och Hushållstjänst i Gävle har bara angivit att de anställdas frånvaro från arbetet 

beror på sjukdom. Däremot berättade respondenten på företag Gerlos Städ&Service att den höga

sjukfrånvaron förmodligen berodde på att det endast finns heltidsanställda i företaget och därför 

blir det märkbar när en anställd väl sjukskriver sig. Detta är i enlighet med författarna Johansons 

& Johréns åsikter om att fasta arbetstider leder till högre korttidssjukfrånvaro.72

Liukkonen nämner att kvinnor har högre sjukfrånvaro än männen. Kort sjukfrånvaro, en till tre 

dagar, är vanligast bland kvinnor medan fem dagarssjukfrånvaro är högre för männen. 73 Detta 

påstående stämmer för företaget Hushållstjänst i Gävle där alla anställda är kvinnor. För de andra 

tre företagen där respondenterna inte upplever sjukfrånvaro som ett problem, är de anställda 

jämn fördelade mellan män och kvinnor, vilket kan vara en faktor som motverkar sjukfrånvaron.  

Ännu en faktor som leder till sjukfrånvaro är stress. Enligt en studie gjort av Arbetsmiljöverket 

och Statistiska Centralbyrån är stress en väsentlig faktor till sjukskrivning.74 Stress är den 

gemensamma orsaken till sjukfrånvaro som anges av samtliga anställda som ställde upp på en 

kortare intervju. De anställda tycker att arbetet är stressigt och med mycket tidspress. Detta har 

vid flera tillfällen lett till att de anställda har sjukskrivit sig.

Med hjälp av de anställdas svar och teoridelen kan jag nu analysera orsaker till sjukfrånvaro sett 

ur de anställdas perspektiv. Liukkonens påstående om den psykosociala arbetsmiljön där 

anställda som trivs i arbetet har mindre anmäld sjukfrånvaro, stämmer nog inte för de företag där 

de anställda intervjuades.75 Samtliga anställda angav att de trivs bra på arbetet och att de har god 

relation till arbetskamrater och chefer vilket är, enligt Liukkonen, en faktor som motverkar 

sjukfrånvaro. Dock är sjukfrånvaronivån hög i företaget Gerlos Städ&Service och Hushållstjänst 

                                                

72 Johanson & Johrén, 2007, sid. 83.

73 Liukkonen, 1994, sid. 14.

74 Arbetsskador 2004.

75 Liukkonen, 1994, sid. 14.
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i Gävle. Detta anser jag bero på att Gerlos Städ&Service bara har heltidsanställda och 

Hushållstjänst i Gävle bara har kvinnliga anställda. 

Trots att arbetet sägs vara stressigt, med mycket tidspress, tufft och utmatande tycker de 

anställda att de har tillräckligt bra arbetsutrustning för att kunna utföra arbetet lättare vilket är av 

största betydelse enligt Rapporten om Lokalvård 2000:3 för att de anställda ska må bra.76

5.2 Sjukfrånvarons konsekvenser

Konsekvenserna av sjukfrånvaro för alla fem företag är lika. Den mest uppenbara konsekvensen

för samtliga arbetsgivare är sjuklönen. Dock utgör konsekvenserna av sjukfrånvaron för 

företagen mer än bara sjuklön. Att arbetsgivarna inte ser det beror på, enligt Tofters & Friis, att 

sjuklönen är en direkt kostnad och räknas i kronor till skillnad till andra konsekvenser som är 

indirekta och i vissa fall till och med osynliga i bokföringen.77  

Den direkta kostnaden, sjuklönen, måste arbetsgivaren enligt reglerna i Lag om sjuklön, betala 

till den sjukskrivne de första 14 dagarna av sjukfrånvarotiden.78 Då ledningen/ägarna i samtliga 

företag inte anlitar några vikarier för att ersätta sjukfrånvaron uppstår det inga vikariekostnader.

Den första åtgärden som respondenterna i samtliga företag berättar att de vidtar för att ersätta 

sjukfrånvaron är att andra timanställda eller deltidsanställda arbetar istället för den sjukskrivne. 

Om det inte är möjligt att ordna måste de anställda arbeta övertid. Det finns en risk som enligt 

Liukkonen leder till att de anställda inte presterar lika bra eftersom arbetet utförs underbemannad 

och arbetsprestationen sjunker.79 Personal måste arbeta mer än vanligt för att utföra såväl sina 

egna uppgifter och den sjukskrivnes som vanligtvis sker under omständigheter som leder till

kvalitetsbrist.80 Dessutom så måste arbetsgivaren betala lön till dessa anställda för övertid. I fall 

arbetsledaren inte lyckas ordna några anställda att ringa till arbetet måste han själv arbeta istället 

                                                

76 Arbetsskyddsstyrelsen, rapport 2000:3 sid. 60.

77 Tofters & Friis, 2003, sid. 92.

78 Prop. 1990/91:181 sid. 27-28

79 Liukkonen, 2002, sid. 40.

80 Tofters & Friis, 2003, sid. 99.
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för den sjukskrivne. Det extra arbetet som arbetsledaren gör leder enligt Liukkonen till 

administrativa kostnader. I denna post ingår det löneadministration och tid för att omorganisera 

arbetet81.

Sjukfrånvaro har även lett i företaget Gerlos Städ&Service till att vissa kunder har får vänta med 

att få sitt arbete utförd på grund av brist på personal. Vissa större kunder prioriteras och vissa 

andra kunder har får betala sjukfrånvarons konsekvenser. Det att kunder får vänta för att få sin 

tjänst utfört kallar Liukkonen för låg tillgänglighet.82

Kvalitetseffekter på den utförda tjänsten förekommer också om arbetsgruppen arbetar övertid 

eller underbemannad enligt Tofters & Friis.83 De anställda angav vid intervjun att det har hänt att 

de har jobbat trots borde ha sjukskrivit sig och inte kände sig särskilt motiverade att arbeta. De 

anställda måste enligt Tofters & Friis må bra, både fysiskt och psykiskt, för att ha maximal 

arbetsprestation.84 Några av de intervjuade personalansvariga angav också att det har förekommit 

klagomål på den utförda tjänsten. Gustavsson delar in tjänstekvalitet i två delar, den tekniska 

kvaliteten och den funktionella kvaliteten. Den tekniska kvaliteten handlar om kundens 

förväntningar om vad han får som till exempel om ett hotellrum är städat, och den funktionella 

kvaliteten handlar om hur kunden får det, till exempel företagets bemötande med kunden.

Klagomål på den utförda tjänsten är mest förekommande på företaget Gerlos Städ&Service 

eftersom de flesta av de anställda inte är svensktalande och det uppstår mycket missförstånd 

mellan kund och personal.   

På Företaget Gerlos Städ&Service har det mists några jobb på grund av dåligt utfört arbete. 

Kunderna som mistes hade varit kunder sen lång tillbaka i tiden och det tyckte arbetsgivarna var 

tråkigt. Med ökad kundomsättning avser Liukkonen de kostnader som uppkommer i 

tjänsteföretag som resultat av låg tillgänglighet, långa väntetider för kunder, opersonlig och 

okunnig service och oprofessionellt bemötande av kunder.85

                                                

81 Ibid. sid. 97.

82 Liukkonen, 1994, sid. 21.

83 Tofters & Friis, 2003, sid. 99.

84 Ibid, sid. 33.

85 Liukkonen, 1994, sid. 21.
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Att ha deltidsanställda och timanställda har visat sig påverka företagens lönekostnader.  I företag 

där sjukfrånvaronivån är låg betalas mindre sjuklön. Kostnaden för sjukfrånvaro har sagts vara 

beroende av vilken åtgärd som arbetsgivare tar för att lösa problemet med sjukfrånvaro. De mest 

kostsamma åtgärderna är att anlita vikarier eller att nyanställa. Eftersom det i samtliga företag 

inte vidtas sådana åtgärder uppstår det ingen lönekostnad till vikarier eller nyanställda. 

Kringkostnaderna för dessa åtgärder, som administrativa kostnader, inskolningseffekter och 

rekryteringskostnader, blir inte aktuella heller. Detta kan ses som en fördel för företaget. Det som 

framgår av intervjuerna med de deltidsanställda/timanställda är att de på grund av ekonomiska 

skäl vill arbeta så mycket det är möjligt. Deras svar på de frågor som ställdes på intervjun tyder 

på att de är rädda om sitt arbete och inte vågar sjukskriva sig. De har angett att de har jobbat trots 

att de har mått dåligt. Nackdelen med det är att tjänstekvaliteten blir låg och kunden inte nöjd. 

Det är framför allt ett företag som har på grund av bristante tjänstekvalitet förlorat många 

kunder.    

Dessa är konsekvenserna för företagen på grund av sjukfrånvaro. Som det tydligt framgår av 

intervjuerna brukar arbetsgivarna inte anställda några vikarier för att ersätta sjukfrånvaron. Det 

leder till att låga sjuklönekostnader samt vanliga lönekostnader bokförs i företaget. Den i regel 

första ”åtgärden” som arbetsledare tar vid sjukfrånvaro är att andra timanställda eller 

deltidsanställda får arbeta. Om arbetsledaren inte lyckas få tag på någon extra anställd som kan 

arbeta istället får han själv utföra den sjukskrivnes arbetsuppgifter. I värsta fall får jobb avbokas. 

Konsekvenserna till det har resulterat i dåligt utförda tjänster, klagomål från kunder och till och 

med avtalsuppsägningar. Nu är frågan, är det verkligen värt för företagen att inte anställa några 

vikarier? Den frågan återstår att se beroende på vad som är acceptabel för arbetsgivarna att betala 

i vikariekostnader samt de kunder som företagen förlorar.
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6. Slutsats

__________________________________________________________

I detta avslutande kapitel redogör jag för de slutsatser som jag har kommit fram till under 

arbetets gång. 

______________________________________________________________________________

Uppsatsens syfte var att belysa orsaker och konsekvenser till sjukfrånvaro i tjänsteföretag. Som 

inriktning inom tjänsteverksamheten valde jag städbranschen eftersom den anses vara en utsatt 

grupp för arbetsskador, vilket leder till hög sjukfrånvaro i företag. Förutom den kurslitteratur och 

andra skriftliga källor som har använts, har uppsatsens syfte kunnat uppnås tack vare de 

respondenter på respektive företag som ställde upp på intervju. I helhet kan jag hävda att 

uppsatsens syfte har uppnåtts då studien har bekräftat den teoretiska delen samt belyst orsaker

och konsekvenser till sjukfrånvaro i de företag som studerats.

Uppsatsens resultat visar att arbetsskada inte är orsaken till sjukfrånvaro i de företag som har 

studerats. Sjukfrånvaro i sig är inte ett problem för de flesta av dessa företag. Från 

respondenternas svar och med teoridelen som stöd kan följande slutsats dras:

 Företag där sjukfrånvaro inte utgör ett problem kan kopplas till de anställdas 

anställningsform. Ju flera anställda som har tim- eller deltidsanställning desto lägre är 

sjukfrånvaronivån. I dessa företag är även de anställda jämnfördelade mellan män och 

kvinnor.

 I företag där sjukfrånvaron ses som ett problem finns det en koppling mellan hög 

sjukfrånvaro och antal kvinnliga anställda. Även anställningsformen har betydelse för 

sjukfrånvaronivån i dessa företag; ju fler heltidsanställda desto högre sjukfrånvaronivå.

 Konsekvenser på grund av sjukfrånvaro i samtliga företag densamma – sjuklön, övertid, 

kvalitetsbrist på den utförda tjänsten, låg tillgänglighet och ökad kundomsättning.
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De slutsatser som jag har kommit fram till gäller som sagt endast för de företag som har studerats 

och kan inte sägas gälla för alla företag inom städbranschen. Den koincidens att några av de 

företag som valdes slumpmässigt som studieobjekt har fler kvinnliga än manliga anställda kan ha 

bidragit till uppsatsens resultat att företag med fler kvinnliga anställda har högre sjukfrånvaro.

Trots att intervjutillfällen gick som planerat upplever jag att ett mer anonymt sätt för 

respondenterna att svara på frågorna kanske hade lockat fram öppnare och reliablare svar.        

Uppsatsens resultat kan bidra till att ge ägare/delägare i de företag som har studerats djupare 

kunskap om sjukfrånvarons orsaker och konsekvenser i företag som verkar i städbranschen.

Även andra småföretagare i städbranschen kan med hjälp av uppsatsens upplysande syfte lära sig 

att förebygga orsaker till sjukfrånvaro och därmed hantera det på bästa sätt. Med ökad kunskap 

om problemområdet kan sjukfrånvaron i dessa mindre städföretag minskas vilket kommer att 

leda till bättre lönsamhet på sikt. Ytterligare en viktig grupp som gynnas av förebyggande 

åtgärder mot sjukfrånvaro är de anställda, vilka är tjänsteföretagens viktigaste resurs. 

Studien har varit väldigt lärorik för mig och kommer att vara det även för andra studenter som är 

intresserade av samma eller liknande problemområde.  

    

6.1 Förslag till fortsatt studie

Från svaren på intervjuerna kan man se en koppling mellan företag som har hög sjukfrånvaro och 

anställda som bara är kvinnor samt heltidsanställda. Det vore därför intressant att göra 

övergripande studier om hur stark denna koppling är, vad det beror på och i vilken grad kan det 

påverka företagets lönsamhet.
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Bilaga  - Intervjufrågor.



48

Bilaga - Intervjufrågor

Institutionen för ekonomi

Frågor till ägare/delägare

1. Namn och befattning i företaget
2. Vad heter företaget?
3. Hur många anställda finns det i företaget?
4. Vad har de anställda för anställningsform?
5. Hur ser könsfördelningen ut bland de anställda?
6. Vad är genomsnittsåldern för de anställda?
7. Hur stor var sjukfrånvaron förra året?
8. Hur stor är sjukfrånvaron i år?
9. Vilken åldersgrupp sjukskriver sig mer frekvent?
10. Vilka/vilken tror du är de främsta orsak till sjukskrivning?
11. Hur påverkas företaget av sjukfrånvaron?
12. Har ni förebyggande friskvård? Vilken/Vilka?
13. Leder friskvården till några förbättringar?
14. Görs det ett hälsobokslut i företaget?

Frågor till de anställda

1. Trivs du i arbetet?
2. Hur upplever du relationen mellan chef och anställda?
3. Hur upplever du relationen mellan arbetskamrater?
4. Är arbetet stressigt?
5. Hur ser arbetsmiljön ut i ditt arbete?
6. Hur ofta tycker du att du sjukskriver dig och varför?


