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Abstrakt: Detta arbete analyserar vilket samband det finns mellan kostnaderna för 

sjukskrivning och motivation utifrån en undersökning av företaget Pacwire. I 
dagens samhälle blir sjukfrånvaro allt vanligare och har fått stora 
konsekvenser på företagens ekonomi och anställda. Vid genomförande av 
denna studie har jag använt mig av metoden deduktion då jag utifrån teorin 
har bildat mig teorier som i sin tur har undersökts. Vad jag kom fram till är 
att det fanns ett samband mellan motivation och sjukfrånvaro och 
rekommenderar därför Pacwire att öka personalens motivation genom att till 
exempel ha mer varierande arbetsuppgifter.  

 
Nyckelord:  Motivation, sjukfrånvaro 
 
Abstract: This study analyses the connection between costs for absenteeism and 

motivation from an investigation of the company Pacwire. In today’s society 
absenteeism is more and more common and brings great consequences for 
the companies in costs and also for the employees. The study shows that 
there is a connection between motivation and absenteeism. I would 
recommend Pacwire to increase the employee’s motivation. They could do 
this by having more various tasks. 
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Förord 
 
Denna studie har utförts inom avdelningen för Företagsekonomi vid Högskolan i Gävle och 
The University in Haarlem.  
 
I dag är sjukfrånvaron ett problem för Staten, företagen så väl som privatpersoner. Problemet 
visar sig i form av stora kostnader, lägre motivation och allt fler har fått sämre välmående. 
Denna undersökning belyser dessa problem och presentera en undersökning av dessa problem 
på företaget Pacwire.  
 
Först vill jag framföra ett tack till min handledare Mr. J.A. King vid The University of 
Haarlem och även min handledare Maria Fregidou-Malama som hjälpt mig med att utföra 
arbetet. 
 
Jag vill skänka ett stort tack till arbetarna på företaget Pacwire för deras samverkan och goda 
idéer. Även ett stort tack till Gunnar Bohlin för hans stöd och engagemang som gav mig 
information och glädje att utföra denna studie.  
 
Jag hoppas att denna undersökning kommer att vara de anställda på Pacwire till nytta för att 
kunna ändra deras motivation och förbättra hälsan. Hoppas även att det kan bidra till att 
Pacwire kan sänka sina kostnader för sjukskrivningar i framtiden. 
 
 
 
Gävle 2006-09-25 
 
 
Therese von Wachenfeldt 
 
 



Summary 
 
Many more people are registered with long-term absenteeism. Long-term absenteeism is a 
huge problem in the society and that is not good for the individual, the working life or the 
paying government.  
 
In this work I study the reasons for low motivation and absenteeism and see if there is a link 
between them and the huge costs. The companies are constantly trying to cut budgets and to 
make the work as effective and efficient as possible. But are they cutting at the right place? 
The companies are now starting to react on the high cost of having an absent working force, 
and are highly open to suggestions to solve this problem. This work is due from a 
management project investigating the Swedish company Pacwire’s figures about lack of 
motivation and long-term absenteeism. The work contains theory about absenteeism, 
motivation and also cases involving other companies dealing with this subject.  
 
The study also takes up the cost for the Swedish government and compares it to other 
governments to get a wider perspective to the problem. The Netherlands and Norway both 
have the same kind of system, with even more benefits for the employees, than Sweden and 
are also having high absenteeism and costs, while countries as Great Brittan and Germany 
have less sick leave and less absenteeism and costs.  
 
There is no simple way of dealing with this problem, there are many ways the problems been 
addressed but there is always room for improvements. Some ways of dealing with long-term 
absenteeism is to motivate the employees by informing them about the company, improve the 
personal ergonomics by job rotations, team building, suitable work tools and office 
equipment. 
 

Many respondents were dissatisfied with the communication, and since communication is 
important I recommend that the managers get educated in management and leadership. This 
study also conclude that the employees should be given a paid “health hour”. This hour 
should be spent on using for example the gym, go to massage or some other health activities. 
 
To make this project successful, the company needs to improve the gym, be more active in 
sponsoring sports activities and hire a masseur. One suggestion to minimize the costs is to 
contact universities that educate health experts. Some students need practical training and that 
could be a synergy effect for both parts.  
 
 



Sammanfattning 
 
I dag har det blivit mer och mer vanligt att folk är sjukskrivna av olika anledningar. 
Långtidssjukskrivningar har blivit ett stort problem speciellt i de nordiska länderna i Europa 
på senare tid. Sjukskrivningarna är inte bara dåliga för individen, utan påverkar både 
arbetslivet och staten negativt.  
 
I denna studie undersöktes om det finns ett samband mellan höga kostnader för 
sjukskrivningar, och brist på motivation. Dagens företagare måste se till att effektivisera för 
att göra allt så effektivt som möjligt. Företag har först nu på senare tid fått upp ögonen för den 
ökade sjukfrånvaron och vad man ska kunna göra åt den.  
 
I detta arbete diskuterar jag även kostnader för staten och jämför det med andra länders sätt 
att hantera samma fråga för att få ett större perspektiv på problemet. Nederländerna och 
Norge har liknade system eller till och mer bidrag, dock har de även samma höga 
sjukfrånvaro och stora kostnader. Detta medan länder som Storbritannien och Tyskland har 
mindre sjukersättning och med det mindre sjukfrånvaro och kostnader. 

 
Denna undersökning har genomförts ur ett arbetarperspektiv, och genom att utgå från ett 
företag med problem med låg motivation och sjukfrånvaro är avsikten att kunna hjälpa dem 
komma till rätta med sina problem.  
 
Det finns ingen enkel väg att gå för att lösa den här sortens problem, och det finns alltid plats 
för ytterligare förbättringar. Några åtgärder en företagsledare kan änvända för att förbättra 
statistiken vad det gäller sjukfrånvaro är; informera de anställda om organisationen så att de 
ska få en bättre helhetssyn, förbättra ergonomin genom att arbeta med jobbrotation, 
samarbetsövningar, anpassade arbetsredskap och kontorsverktyg. 
 
Genom intervjun på Pacwire AB fick insikt i vilka problem de anställda på fabriken ansåg sig 
ha på sin arbetsplats. De tyckte att det stora problemet var dålig kommunikation med låg 
motivation som följd. Efter att ha analyserat data från intervjuerna har jag tagit fram några 
rekommendationer och förslag till förändringar. 
 
Studien visar att arbetarna på företaget Pacwire redan efter intervjutillfällena kände sig 
uppmärksammade och hade ökad motivation. Det vill säga de andställda vill känna sig 
betydelsefulla för företagen för att få ökad motivation till ett mer produktivt arbete. Ökad 
produktivitet leder till att kostnaderna för en enhet blir lägre och på så sätt har kostnaderna ett 
samband med låg motivation. Kostnaderna har även ett samband då det kostar pengar för 
företag att ha anställda sjukskrivna. Eftersom många respondenter inte var nöjda med 
kommunikationen och det faktum att kommunikation är viktig, rekommenderar jag att ledare 
utbildas i ämnet. Ledare från de olika avdelningarna och personalansvarig kan till exempel gå 
en utbildning.  
 
Jag anser vidare att de anställda ska erbjudas en betald friskvårdstimme. Tiden ska avsättas till 
att förslagsvis använda företagets gym, gå på massage, eller någon annan friskvårds aktivitet. 
För att projektet ska lyckas krävs att företaget engagerar sig och förbättrar/förnyar gym, 
sponsrar sport aktiviteter eller hyr in en massör. Ett förslag för att minimera kostnaden är att 
kontakta högskolor eller universitet med friskvårdsutbildningar. Där kan det finnas personer 
som behöver praktik som exempelvis massör.  
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1 Inledning 
Denna studie bygger på en undersökning som har gjorts av sjukfrånvaron och motivationen i 
företaget Pacwire. Bakgrunden till denna studie är de oroväckande kostnaderna som 
förknippas med sjukskrivningar. Detta. Det finns många teorier om vad som kan orsaka hög 
sjukfrånvaro i företag och låg motivation verkar vara en av de mest vanliga. En orsak som 
försämrar motivationen kan vara att de anställa stannar kvar i ett arbete de inte vill, att 
kommunikationen på företagen är dåliga och att personalen behandlas som maskiner istället 
för personligheter som bör uppmärksammas. Detta handlar i det stora hela om motivationen 
att arbeta. Denna studie tar även upp vad det kostar svenska staten och företag för 
sjukskrivningar, vilket var en minskning från 2004 års 11623481 till 2005 års 9804382,och 
hur motivation kan vara en bidragande faktor till att sjukskrivningar och kostnader minskar. 
En jämförelse med hur några EU-länder hanterar denna fråga kommer göras. 
 

1.1 Problemformulering 
Jag har blivit ombedd att undersöka en specifik fråga inom företaget Pacwire. Denna fråga 
utgår ifrån Pawires höga kostnader med sjukfrånvaro. Jag har sedan satt denna fråga i 
samband med låg motivation för att se om detta kan ha någon effekt på de höga 
sjukfrånvarokostnaderna. Min studies frågeformulering är enligt nedan: 
 

 Har höga sjukfrånvarokostnader och låg motivation något samband? 
 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan kostnader för sjukskrivningar och 
motivation utifrån en undersökning av företaget Pacwire. Syftet är även att se på de 
kostnaderna kring sjukfrånvaro i samhället för att kunna ställa detta i jämförelse till Pacwires 
kostnader.  
 

1.3 Avgränsningar 
Denna studie baseras på intervjuer gjorda på Pacwire AB våren 2005. Jag har valt att avgränsa 
mig till de fyra produktionsavdelningarna på Pacwire. De som inte har intervjuats är 
ledningen och ett par skiftarbetare. Jag anser att det är över 90 % som har deltagit, vilket ger 
en fullgod bild av situationen på företaget. Inga samtal har hållits med ledningen. Ledningen 
har idéer och förslag för att förbättra kommunikationen, som inte behandlas i denna studie 
eftersom jag enligt ovan har begränsat mig till de fyra produktionsavdelningarna. I avsnittet 
för empiri redovisas endast några av enkätfrågorna som känns mest relevant för att få en god 
förståelse för studiens helhet. Förslag till förbättringar har diskuterats och vilka resurser som 
behövs, men inte någon fullständig redovisning av hur alla förslag skulle kunna finansieras.  
 

 
1 http://www.gavleborg.fk.se/info/aktuellt.pdf
2 Ibid 

http://www.gavleborg.fk.se/info/aktuellt.pdf
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1.4 Disposition 

INLEDNING 

TEORI 

EMPIRI 

ANALYS 

SLUTSATSER 

Denna studie börjar med att klargöra dennes syfte med en 
inledning av bakgrund, syfte, problemställning och 
avgränsning. Dispositionen ger läsaren en överskådlig blick 
om vad den kan förvänta sig av undersökningen i 
fortsättningen. Det första kapitlet handlar om att klargöra hur 
arbetet uppkom. Förklaring om hur jag gick till väga för att 
insamla fakta och även hur kritiskt de skall granskas. 
Metoddelen pressenterar de vetenskapliga förhållningssätt 
som jag utgått ifrån. 
 
Teorin inleds med att beskriva olika motivationsteorier och 
sedan ges exempel på hur andra företag har implementerat 
dessa teorier i deras verksamheter för att minska 
sjukfrånvaron. 
 
I empiridelen pressenteras data av sjukskrivning i Sverige 
och även en omfattande undersökning av företaget Pacwire. 
Denna undersökning redogör för hur motivation är en faktor 
för sjukskrivningar. 
 
I analysen integreras teori och empiri. Här pressenteras en 
kostnadsanalys, samhällsanalys och avdelningsanalys. 
 
Slutligen knyts arbetet samman till det resultat som har 
framkommit av undersökningen. Avslutningsvis ges förslag 
till vidare studier. 
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2. Metod 
I metoddelen pressenterar jag tillvägagångssättet som jag använt för att söka och bearbeta 
fakta. Först förklarar jag vilka angreppssätt jag har använt vilket sedan följs av datainsamling, 
metodval, enkätundersökning, intervjuer och till sist rimlighet, trovärdighet och noggrannhet. 
 

2.1 Angreppssätt 
När angreppssätt skall klargöras ges två möjliga alternativ. Induktion som är då 
föreställningar formas och sedan knyts an till teorier och deduktion där slutsatser formas av 
teorier3. Vid genomförande av denna undersökning har jag använt mig av deduktion då jag 
utifrån teorin har bildat mig hypoteser som i sin tur har undersökts. På grund av många års 
studier vid högskolan har jag redan information om mycket inom motivation och 
sjukskrivningar och på så sätt kunnat knyta detta an till teorier.  
 

2.2 Datainsamling 
Information består av antingen primärdata eller sekundärdata. Primärdata är information som 
jag samlar in själv, medan sekundärdata är information som redan finns i litteratur, artiklar 
och på Internet4. Primärdatan består av intervjuer och diskussioner. Intervjuerna utfördes på 
plats eftersom utfallet blir mer pålitligt vid personlig kontakt. Detta gjordes även för att 
underlätta tolkningen av det empiriska materialet. Respondenterna är alla som jobbar på de 
fyra avdelningarna ”drageriet”, ”galvan”, ”underhåll”, ”buntning utlastning” i fabriken på 
Pacwire. De som inte intervjuats är de anställda på kontoret. Sekundärdata insamlats som 
består av tryckta källor, samt Internet.  
 

2.3 Metodval 
Denna studies syftet är att ta reda på om det finns något samband mellan motivation och 
sjukfrånvaro på företaget Pacwire. Detta kan anses utfört enligt den kvalitativa metoden. Det 
vill säga att en undersökning och diskussion har utförts för att se hur människor upplever sin 
omvärld.  
 
Syftet med denna studie är även att undersöka de kostnaderna som blir av sjukskrivning i 
olika samhällen som kan anses utförts enligt den kvantitativa metoden. Det vill säga en 
insamling och sammanställning av olika fakta från sekundära källor.  
 

 
3 Eriksson, L.T & Wiedersheim-Paul, F., Att utreda, forska och rapportera, Liber Ekonomi, Malmö, 1999, sid 
218 
4 Nyberg, R. Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar. 2000 s 73 f 
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2.4 Enkätundersökning5  
Att ställa frågor är ofta ett bra sätt att insamla information om hur människor uppfattar en 
situation. Syftet är att ta reda på vad individen tycker om en viss företeelse, samt vad 
individen är intresserad av. Vid en standardiserad enkätundersökning ställs samma frågor 
samma ordning till varje respondent. Det är viktigt att tänka på i vilken utsträckning frågorna 
är fria att tolka fritt och i vilken ordning frågorna ställs. Detta kallas strukturering6. 
 
För att alla ska få sin röst hörd valde jag att genomföra en standardiserad enkätundersökning. 
Syftet med det var att alla skulle kunna vara anonyma på känsliga ämnen och bidra med sin 
åsikt även om de inte var aktiva i diskussionen. Enkätundersökningen ligger till grund för den 
statistik som jag påvisat. Frågorna är testade på lärare och kamrater för att kunna minimera att 
de skulle tolkas fel. Enkätundersökningen bestod av 23 frågor. De första var personliga så 
som ålder, kön samt antal anställda år på företaget. De följdes av fleralternativsfrågor och 
avslutades med tre mer öppna frågor som diskuterades i små intervjugrupper. Denna enkät 
genomfördes under mitt studieår vt2004-ht2005 på INHOLLAND Univercity i 
Nederländerna. Eftersom denna studie är en utveckling av en undersökning på INHOLLAND 
Univercity fanns redan svaren till denna vidareutveckling. Den ursprungliga undersökningen 
innefattade fyra författare som tillsammans gjorde frågorna, varav två åkte till Sverige för att 
genomföra enkätundersökningen.  
 
Till denna studie intervjuades alla fyra avdelningarna som ingår i produktionen, dessa är; 
galvan, underhåll, utlastning och drageri. Se bilaga 3. Upplägget var så att de anställda först 
informerades om ämnet och att en enkätundersökning skulle genomföras. En vecka senare 
gjordes enkätstudien som följdes av en gruppdiskussion med förutbestämda frågor. Frågorna 
återfinns i bilaga 4. Detta intervjutillfälle genomfördes av författarna Frida Ålund och Emil 
Nilvander. 
 

2.5 Intervju  
Ett sätt att genomföra intervjuerna är att ha en strukturerad och standardiserad intervju som 
följer en färdig mall. Ett annat sätt är att ha en mer informell och ostrukturerad mall. 
Intervjuaren och respondenten för då mer ett samtal vilket ger större möjlighet att utveckla 
intervjun7. Jag har använt mig av grupp intervjuer eller diskussioner där de självstyrande 
grupperna fick diskutera fram svaren delvis gemensamt. Storleken på grupperna var mellan 2 
och 6 personer. Frågorna baserades på enkätundersökningen som gjordes individuellt. 
Tillvägagångssättet användes för att både få individens uppfattning, samt en mer komplett 
bild av gruppens åsikt.  
 
För att få fram fakta om hur Frankrikes sjukskrivningssystem fungerade intervjuades Adeline 
Honrado via e-post. En generell fråga ställdes om fabrikens system som hon svarade på efter 
sin bästa förmåga och som presenteras nedan i studien. 

 
5 Bilaga 4, resultat från enkätundersökningen.  
6 Patel, R. & Davidsson, B. Forskningsmetodikens grunder. 2003 s 71 
7 Saunders, M. m fl., Rresearch methods for business students 2003, s 246 f 
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2.6 Rimlighet, Trovärdighet och Noggrannhet 
Att resultatet i detta arbete skulle vara rimligt och trovärdigt kan jämföras med andra liknade 
studier där slutsatsen blir liknande. På grund av att enkätundersökningen gjordes under en 
vistelse på fabriken anser jag att den kan vara trovärdig. Informationen från företagets 
hemsida kan vara inom all kritik dock har allmänna kända källor används som till exempel 
Statistiska Centralbyrån, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och annan studentlitteratur. 
Dessa uppdateras ofta med de senaste fakta och kan därför kännas trovärdiga som källa.  
 
Till grund för att resultatet är trovärdigt har jämförelser gjorts med andra företag som TV4 
och Swedbank. Teorier som Maslaw behovspyramid och MC Clellands behovsteori styrker 
även dessa.  
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3. Teori 
Enligt Richard Hackman och Greg Oldhams ”job characteristics theory” är motivation och 
hur jobbet är designat viktiga delar i hur de anställda arbetar. Om människor trivs på sitt 
arbete och känner sig motiverade jobbar de hårdare och är mer trogna mot företaget8. Med 
andra ord leder högre motivation till att företag presterar bättre. Låg motivation däremot kan 
orsaka sjukfrånvaro, och i vissa fall till och med längre sjukskrivningar. Det finns åtgärder 
som kan göras för att öka motivationen på en arbetsplats.  
 
Definitionen på motivation är enligt svenska akademiens ordbok: 
” …sammanfattning(en) av de motiv som bestämma en viljeakt; den i föreställningar o. 
känslor o. d. bestående orsaken till en viss reaktion…” 9

 
Ledare måste kunna förstå vad som motiverar deras personal för att företaget ska kunna göra 
topp prestationer, eftersom motivation direkt påverkar produktiviteten. Motivation är en 
uppsättning av olika processer som leder en person mot sitt mål. Teorier som handlar om 
människor är mer ansatser än teorier, eftersom faktorerna som motiverar en person kanske 
inte alls motiverar en annan. Människan är komplex för att teorier i ämnet stämmer för alla, 
teorierna kan däremot ses som teorem dvs. en viss generell kunskap för hur det borde vara10. 
 

3.1 Maslows behovs pyramid 
Maslows behovspyramid har fem nivåer av behov, som figuren nedan visar11. Man börjar 
längst ned på trappan med de mest grundläggande behoven och kan sedan stegvis ett steg i 
taget komma upp till de mer sofistikerade behoven12. När en nivå uppfyllts beror helt på 
individen och dess preferenser.  
 
Figur 1: Maslows behovstrappa 

 
 

Källa: http://www.hisvux.se/midander/trappa.jpg 

                                                 
8 Hellriegel, D m fl. Management – A competency- based approach, 2002, s 386 
9 Svenska akademins webb baserade ordbok (refererad  2005-12-11) 
10 King, J. m fl,. international management and marketing, s 40  
11 Bilaga 1. Mashlows behovs trappa 
12 http://ollie.dcccd.edu/mgmt1374/book_contents/4directing/motivatg/motivate.htm (refererad 2005-03-14)  
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Nederst i behovshierarkin finns de fysiologiska behoven, så som hunger, törst, sömn etc. 
Behovet av säkerhet och trygghet kommer enligt Maslow på andra nivån. Att känna en stabil 
tillvaro utan våld och kriminalitet. På arbetarplanet handlar det om att ha en stabil 
anställning.13 Sociala behov berör behovet av tillhörighet. Vänskap, sociala grupper och andra 
typer av känslomässiga relationer är på den här nivån viktigt för individen. På arbetsplatsen 
uppfylls dessa genom att arbeta i grupper, delta i någon av företagets sportaktiviteter och 
festligheter.14 Här finns en strävan för självkänsla och självhävdelse. Detta nås med 
bekräftelse från andra samt att individen börjar värdesätta sina prestationer och sig själv.15 För 
att arbetsmotivationen ska nå denna nivå är det viktigt att individen får arbetsuppgifter som 
bäst motsvarar dennes kompetens. Då blir arbetet bra och ledare ger beröm för väl utfört 
arbete vilket ger individen självrespekt. Det här är den högsta nivån i vilken individen 
utvecklar sin fulla potential. Att förverkliga drömmar och mål blir en del av att bredda sina 
möjligheter. Kopplas denna nivå till arbetsmotivation finns aspekter som utmanande uppgifter 
och utvecklingsarbete.16 Har nivå 5 nåtts är det ingen garanti att det är så för all framtid. 
Rubbas de lägre nivåerna måste dessa återigen tillfredsställas innan nivå 5 kan nås igen. 
Maslow hävdar även att alla människor inte kommer upp till den högsta nivån.  
 

3.2 McClelland 
Till grund för denna teori ligger Freuds psykologiska studier17. McClellands inlärda behov 
delar upp motivation i behov av; makt, bekräftelse och prestation, vilket visas i figuren nedan. 
Med inlärda behov menas behov som en individ fått genom uppfostran och livserfarenheter. 
Enligt McClelland kan människan alltså motiveras på tre olika sätt18  
 
Figur 2: McClellands behovsteori 
 

 
 

Källa: http://www.personal.psu.edu/faculty/v/m/vmg3/MGMT501/images/mccl_5.jpg 

                                                 
13 Bakka, J. m fl., organisationsteori, 2001, s 163 
14 Bakka, J. m fl., organisationsteori, 2001, s 163 ff 
15 Ibid, s 163 ff 
16 Ibid, s 164.ff 
17 Madsen, K. B., Motivation, 1969, s 38 ff 
18 Bilaga 2: McClellands behovsteori 
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Med makt som motivation ser individen nästan alla situationer som en möjlighet att få 
kontroll eller dominera över andra. De gillar att ha inflytande över andra samt gillar att 
förändra situationer även om det inte är nödvändigt.19 Med bekräftelse som motivation är 
personer oftast vänliga och gillar att socialisera sig med andra. Detta kan däremot distrahera 
dem från att göra sina sysslor.20 Med prestation som motivation är individen äregirig och ser 
det som viktigt att nå sina uppsatta mål. Dessa personer gillar också att ha kontroll över 
situationer de befinner sig i, samt få snabb respons på saker de gjort.21

 

3.3 Förebyggande av sjukfrånvaro 
De höga kostnaderna, som exempel de 882680 som Pacwire har, är en av de viktigaste 
anledningarna till att sjukfrånvaron har fått stor betydelse för arbetsgivare.  
 
Det finns flera teorier om vilka metoder ledare kan använda för att förebygga frånvaro. En av 
de viktigaste faktorerna är arbetsmiljön, och det finns en logisk positiv koppling mellan en bra 
arbetsmiljö och låg frånvaro. Bra miljö har också positiv effekt på hälsan.22  
 
Att agera i tid och förebygga sjukfrånvaro är etiskt och fördelaktigt för företag. Tecken på att 
personalen inte fungerar bra eller att det är något annat problem är:23

 
• Tendenser på ändring i beteendet och att en person börjar fungera sämre i grupp. 
• Trender av korta frånvaroperioder, t.ex. borta på fredagar och måndagar. 
• Drogpåverkan 
• Medarbetare stöter ut en person genom att t.ex. inte prata på kaffe raster och 

liknande. 
• Minskat intresse för arbete och mer oorganiserat arbete. 
• Skilsmässor och andra familjeproblem 
 

För att lösa dessa problem är det viktigt med bra kommunikation mellan anställd och 
arbetsledare. Något som är viktigt är att ledaren tar sig tid att diskutera med de anställda. Att 
en ledare bara talar med en anställd som har mycket arbetsfrånvaro, utan att ta upp personliga 
och praktiska ämnen kan göra den anställde motiverad till att arbeta mer. Att ha kontakt med 
sin ledare och känna att företaget bryr sig kan få den anställda att känna sig mer behövd, och 
genom det motivera sig själv till att utföra ett bättre jobb.24

 
Det är viktigt för en ledare att motivera, men ledaren måste vara på sin vakt eftersom det 
också är viktigt att medarbetarna kan motivera sig själva. 

 
 

 
19 Ibid 
20 Ibid 
21 McClellands behovsteori 
22 www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/rehabguiden/förebygga 2005-03-04 
23 Ibid 
24 Ibid 

http://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/rehabguiden/f%C3%B6rebygga
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För att få anställda mer motiverade att arbeta finns vissa åtgärder som man kan tänka på: 
• Se över arbetsmiljön 
• Se över den tekniska utrustningen 
• Vidareutbilda och vidareutveckla personalen 
• Tillåta flexibla arbetstider i den mån det går. 
• Variera arbetsuppgifter och tillämpa rotation.25 

 

3.4 Motivationsarbete på företag 
Det finns företag som arbetar aktivt med att förbättra de anställdas motivation. Nedan följer 
en redovisning av fyra företags motivationsarbete där de har framgångsrikt lyckat sänka 
sjukfrånvaron och dess kostnader. Dessa är goda exempel på hur motivationen har ökat 
genom olika prestationer och styrker mina slutsatser. 

3.4.1 Företag X26

Företag X (som inte vill medverka med sitt namn) är ett medelstort företag, med ca 280 
anställda. Företaget utför legotillverkning av elektronikprodukter. På företaget tror man på att 
låta personalen ha möjlighet att utföra olika friskvårdsaktiviteter på och utanför arbetstid. 
Inställningen är att det i längden ska bli mer ekonomiskt att på detta sätt få en friskare 
personal. 
 
På företaget finns en heltidsanställd sjukgymnast, som har en egen mottagning dit personalen 
kan gå om de exempelvis har någon skada. 
 
Under kontorstid har de anställda möjlighet att ta kortare uppehåll i produktionen för att ha 
pausgymnastik. De flesta på företaget utför ett monotont och stillasittande arbete. En gång i 
veckan ges de anställda, på arbetstid, möjlighet att åka till det lokala träningscentret för att 
delta på olika träningspass. 
 
Även efter arbetstid anordnas aktiviteter för de anställda. En gång i veckan finns det möjlighet 
att spela innebandy och badminton. Förutom detta uppmanas de anställda att delta på olika 
idrottsevenemang. Företaget går då in och betalar eventuella startavgifter.  
 
Utöver dessa aktiviteter som anordnas, under och efter arbetstid, erbjuds de anställda att lösa 
ut ett årskort på Friskis & Svettis verksamhet på det lokala träningscentret. Två gånger i 
veckan kommer det även frukt till arbetsplatsen.  
 

3.4.2 Swedbank27

Swedbank är ett stort företag med ca 1200 anställda. Företaget arbetar med börs och finans. 
Nästan allt arbete utförs på arbetsterminaler, således ett stillasittande arbete. 

 
25 Ibid  
26 Nilvander Emil, 3 april 2003 
27 Ibid 
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Företaget har en policy att personalen ska erbjudas friskvård. Syftet med all fritids och 
friskvårdsverksamhet är att verka för god hälsa och livskvalité hos personalen samt att främja 
trivseln på arbetsplatsen. Företagets fritids-och friskvårdsverksamhet ska genom anpassad 
organisation, målinriktad utbildning och effektiv information leda till ett brett utbud av 
aktiviteter inom detta område.28 För att leva upp till de ställda målen finns det en 
friskvårdsansvarig på varje grupp om ca 15-20 personer. Deras arbete är ideellt vid sidan av 
ordinarie arbetsuppgifter. Varje år anordnar företaget utbildningsträffar för dessa personer. 
Genom föreläsningar och prova - på aktiviteter ökar inspiration inför friskvårdsarbetet. 
 
Alla anställda på företaget har rätt till 1500 kr per person och år. Utdelning av pengarna görs 
inte till den enskilde, utan till olika gruppaktiviteter. Grupperna får själva bestämma vilka 
aktiviteter de vill göra, och vid vilka tillfällen. Exempel på vad grupperna använder pengarna 
till är, bowling, boule, go-cart och kajakpaddling. Utöver gruppaktiviteter finns det 
gemensamma aktiviteter som omfattar alla på företaget. Det är den friskvårdsansvarige på 
varje grupp som får och ska förmedla informationen om dessa aktiviteter. 
 
Ett par gånger om året är det friskvårdsveckor, som är till för alla på företaget. Olika 
aktiviteter går då att delta i under en veckas tid. Exempel på aktiviteter är yoga, spinning, 
lunchpromenad och badminton. I företagets lokaler finns en squash och innebandyhall, ett 
gym, solarier, och en simbassäng. Det finns även möjlighet att boka tid för massage. Priset på 
50kr är subventionerat av företaget som debiteras det fyrdubbla. Även träningskort rabatteras 
för anställda på företaget. Andra hälsa och motivations höjande åtgärder är fruktkorgar på alla 
avdelningar, samt höj och sänkbara bord. 
 

3.4.3 TV4 Gävle 
TV4 Gävle är ett företag med 90 anställda. Företaget är ett nyhetsmedia med journalister och 
säljare. 
 
Företaget har en policy att ha en god och trygg arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbete skall syfta till 
att minimera alla former av ohälsa vad det gäller den fysiska, psykiska och sociala 
arbetsmiljön.  
 
Målen för arbetsmiljöarbetet ska definieras såväl kortsiktigt som långsiktigt. Dessa mål ska 
göras kända för alla anställda. Arbetsgivarens representant ansvarar tillsammans med 
platschefer, som har fått arbetsmiljöansvar delegerat till sig, för att kunna planera och 
organisera så att miljöarbetet blir en del av den löpande verksamheten. 
 
Friskvårds och motivations arbete består av att samtliga anställda erbjuds gratis friskvård i 
form av betalt träningskort på valfri anläggning. Det finns även tillgång till fruktkorgar på 
arbetsplatsen som företaget tillhandahåller. För att motverka förslitningsskador har företaget 
höj och sänkbara bord. 
 

 
28 Företagshälsan Swedbank. Refererat från lokalt intranet.   
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En ytterligare åtgärd för att höja arbetsviljan är att kvinnliga anställa som jobbar tidiga 
morgnar och sena kvällar erbjuds fri taxitransport till och från arbetet för att öka säkerheten 
hos den anställde.  
 

3.4.4 Fiskmarknaden  
Det finns ett exempel på en organisation som lyckats bra med, nämligen en fiskmarknad i 
Canada. Detta var tidigare en fiskmarknad som vilken annan som helst, personalen hade 
jobbat där länge och såg arbete som ett nödvändigt ont för att kunna försörja sig.  
 
När denna fiskmarknad fick en ny ledare förändrades arbetsplatsen totalt. Den nya ledare som 
var något av en nytänkare hade funderat på hur man skulle kunna förbättra både lönsamheten 
och situationen för de som arbetade på fiskmarknaden. Han började med att lära känna 
personalen genom personliga samtal, och kom fram till att alla egentligen ville ha en rolig 
arbetsplats med nya utmaningar.  
 
Det samma verkade gälla för kunderna. Kunde man då inte göra köpandet av fisk till en 
upplevelse och förknippa handlingen med något roligt? Personalen instruerades i att målet 
med arbetet skulle vara att uppmuntra sina kunder till att ha en bra dag. Han gav personalen 
stort handlingsutrymme, bara det ledde till att kunderna blev nöjda och kände att de gjort 
något roligt. På kort tid blev jobbet på fiskmarknaden mer än bara sälja fisk. Fiskarna 
användes som rekvisita för något som mer liknade en teater än en fiskmarknad. 
Fiskmarknaden blev mer likt ett nöjesfält där roliga historier blandades med uppträdanden, 
fiskar kastades och fula fiskar visades upp för imponerade barn. Något som var extra viktigt 
var att alla kunder skulle få uppmärksamhet och få ta del av upplevelsen. Denna förändring 
ledde på kortsikt till att både arbetsmoralen och resultatet ökade. Att personalen fick en 
trevligare arbetsplats ledde också på längre sikt till att de blev gladare och hade mindre 
sjukfrånvaro.29

 
SAMMANFATTNING 
 
Av de teorier och exempel som presenteras urskiljs en linje av att motivation ökar stimulansen 
av arbetarna. När en människas behov blir mer tillfredställt ökar lusten att prestera. Detta 
visar på att företaget producerar bättre och därför kan öka sin vinst samtidigt som arbetarna 
mår bra och sjukfrånvaron minskar.  
 
 

 
29 Lundin Stephen C. ”FISH! A remarkable way to boost morale and improve results”. New York. 2000 
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4. Empiri 
Redan 1923 startade företaget som senare skulle komma att bli Pacwire AB, de började med 
att producera spik för den svenska marknaden. 1945 byttes ägare och namnet blev Gunnebo 
AB. 1952 hade konceptet utvecklats till att även producera emballagetråd. Antalet anställda 
var nu 100 stycken och det producerades 6000 ton emballagetråd och 3500 ton spik. 1967 
hade Gunnebo AB växt ur sina gamla lokaler i Sundsvall och behövde något större, de flyttar 
då till Söråker där företaget nu har sina lokaler.  
 
1986 uppköptes företaget och blev den första grundpelaren i det som kom att bli Berg 
group30. Sedan dess har Pacwire gått relativt bra och har kunnat hävda sig bra på 
världsmarknaden. 1999 blir Pacwire ISO 9002-certifierat, och detta hoppas man i framtiden 
ska leda till en konkurrensfördel. 2002 Slår Pacwire ett försäljningsrekord och producerar 
över 20 000 ton emballagetråd. 
 
 Idag är Pacwires produktion endast fokuserad på emballagetråd. Med den långa erfarenhet 
och gedigna kunskap de skaffat sig, har de fördelen att de kan erbjuda kundspecifika 
anpassningar och lösningar till sina kunder som finns över hela världen. Kunderna finns i 
pappersindustri, textil fiber och återvinningsindustrin.  
 
Arbetet på Pacwires fabrik är indelat i fyra självstyrande grupper vars namn är; Galvan, 
drageri, underhåll, utlastning, samt administration.  
Företagets affärsidé lyder:  

• Pacwire skall vara erkänd och godkänd balningstrådsleverantör hos cellulosaindustrin över hela 
världen.  

• Vi skall kunna tillverka och sälja emballagetråd på det mest kostnadseffektiva sättet känt.  
• Vi ska kunna erbjuda hjälp och kunnande till våra kunder på hela hanteringssystemet kring 

balningstråd.  
• Bör hålla personlig och intensiv kontakt med samtliga kunder men också med presumtiva.  
• Vi skall sätta kunden i centrum och hålla den absolut bästa servicegraden av alla aktörer på marknaden.  
• Vi skall besitta sådan kunskap att vi alltid kan styra så att önskad kvalitet kommer fram ur vår 

produktion.  

Pacwire skall dessutom öka sin kunskap om annan förzinkad tråd än den för balning, och 
sedan agera på de marknaderna.  
 

4.1 Staten 
Arbetsfrånvaro är ett problem som ökat de senaste åren och har blivit extremt kostsamt för 
företagen. Sjukfrånvaro är den största delen av arbetsfrånvaron. Andra former av frånvaro kan 
vara att personer går tidigare från jobbet. Det är viktigt att komma ihåg vid diskussioner av 
sjukfrånvaro att de flesta personer som har en diagnostiserad sjukdom är inte sjukskrivna. Det 

 
30 Bilaga 3 Organisations schema berg group www.pacwire.se 
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är endast den sjukdom som leder till nedsättning av arbetsförmågan, i förhållande till kraven 
på det egna arbetet, som berättigar till sjukskrivning.31  
 
Sjukskrivningssystemet är uppbyggt så att om du är frånvarande från ditt arbete mer än en 
vecka måste du ha ett läkarintyg. Detta intyg är grunden till bedömningen av din sjuklön och 
sjukpenning. Om du är sjuk mer än fyra veckor ska du och din arbetsgivare utforma en 
rehabiliteringsplan, vilket Försäkringskassan har ansvaret för att den blir gjord. 
Försäkringskassa måste även kalla till ett avstämningsmöte med dig, din arbetsgivare och 
läkare för att diskutera din återkomst till arbete. Om du är arbetslös gör Försäkringskassa 
rehabiliteringsutredningen med dig. Om den sjukskrivne är sjuk en längre tid på grund av 
nedsatt arbetsförmåga kan denne få sjukersättning, förtidspension.32  
 

Sjukpenningsgrundande inkomst (SIG) beräknas på din årliga inkomst och används bland 
annat för beräkning av sjukpenning, närståendepenning, smittbärarpenning, 
rehabiliteringspenning och föräldrapenning. Den anställde som har arbetat minst en månad 
eller 14 sammanhängande dagar har rätt till sjuklön de första 21 dagarna i sjukperioden. För 
den första dagen betalas ingen ersättning, den kallas för karensdag. Detta betyder alltså att den 
sjukskrivnes sjuklön är 80 % av lönen dag 2-21.Om du har haft 10 karensdagar inom en 12 
månaders period får du sedan ersättning från och med den första sjukskrivningsdagen. Om du 
är anställd får du denna ersättning av din arbetsgivare annars av Försäkringskassan. Efter 
denna tid betalar arbetsgivare 15 % och Försäkringskassa resten.33

 
Lagarna kring detta område är:34

 
 Arbetsmiljölagen (1977:1150 AML) om arbetsmiljöns utformning 
 Lagen om allmän försäkring(1963:381 AFL) om rehabiliteringsansvar 
 Lagen om anställningsskydd (1982:80 LAS) om nedsatt arbetsförmåga 

 

Från och med 1 juli, 2003 blev det obligatoriskt för företag att redovisa sjukfrånvaro och de 
var även tvungna att upprätta en rehabiliteringsplan. Andra ändringar var att företagen är 
tvungna att ersätta de sjukskrivna med 21 dagar istället för de tidigare 14. Trotts detta 
presenteras en minskning av kostnaderna för sjukskrivning från toppåret 2002 med 1 433 391 
tkr till 2005 med 980 435 tkr.35 Hög sjukfrånvaro på små företag kan vara ödeläggande. 
Dessa företag har inte råd att anställa någon extra och inte heller att ha någon sjukskriven.  
 
Det är nu det tredje året i rad som sjukpenningskostnaderna minskar, se figur 3. 2005 
minskade den med 182 miljoner kronor till 980 miljoner kronor. Detta är en minskning med 
16 %.36  

 
31 SBU., Sjukskrivning – orsaker, konsekvenser och praxis, 2003, s 12. 
32 http://www.fk.se/privatpers/sjuk/omsjuk/, refererad 2006-02-10 
33 http://www.fk.se/privatpers/sjuk/, refererad 2006-02-10 
34 http://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/rehabguiden/lagstiftning/, refererad 2006-02-10 
35 http://www.gavleborg.fk.se/info/aktuellt.pdf
 
36 http://www.gavleborg.fk.se/info/aktuellt.pdf 

http://www.fk.se/privatpers/sjuk/omsjuk/
http://www.fk.se/privatpers/sjuk/
http://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/rehabguiden/lagstiftning/
http://www.gavleborg.fk.se/info/aktuellt.pdf
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Figur 3: Sjukpenningkostnader (tkr) 

 
Källa: http://www.gavleborg.fk.se/info/aktuellt.pdf
 
År 2005 beräknades att drygt 20 000 personer skulle rekryteras och prognosen för 2006 ligger 
på ytterliggare 65 000 stycken. Tjänsterna skulle till stor del bestå av tillfälliga och endast få 
fasta anställningar. Vidare trodde Arbetsförmedlingen att arbetslösheten år 2005 skulle 
omfatta 272 000 personer motsvarande 6 %, dock var denna siffra endast 211 000 stycken. 
Prognosen för 2006 är 238 000 personer, vilket skulle sänka arbetslösheten från 6 % till 5,2 % 
.37 Från år 2000 till år 2004 fick 14 % av Sveriges arbetare bidrag och 6 % av dem saknar 
arbete. År 2004 uppgick kostnaderna till 125 miljarder kronor, vilket betyder 30 000 kronor 
per arbetade svensk.38 Som figuren nedan visar beror dessa höga sjukpenningskostnader på 
hög arbetslöshet. Grafen visar även fördelningen av de arbetslösa.  
 
Figur 4: Befolkningsschema 
 
(16år-64år) 2005              (16år-64år)2004 

 
 

Befolkning 
Ca 5 744 000

I arbetskraften 
Ca 4 459 000

Ej i arbetskraften
Ca 1 284 000

Sysselsatta 
Ca 4 203 000

Arbetslösa 
Ca 257 000

Befolkning 
Ca 5 789 000

I arbetskraften 
Ca 4 508 000

Ej i arbetskraften
Ca 1 281 000

Sysselsatta 
Ca 4 264 000

Arbetslösa 
Ca 244 000

Källa: http://www.scb.se/templates/pressinfo____155886.asp#1, refererad 2006-02-12 

                                                 
37 http://www.ams.se/documents/rapporter/2005/ura05_5.pdf, refererad 2006-02-12 
38 http://www.dagensps.se/article.aspx?articleID=9145&categID=1, refererad 2006-02-10 

http://www.gavleborg.fk.se/info/aktuellt.pdf
http://www.scb.se/templates/pressinfo____155886.asp#1
http://www.ams.se/documents/rapporter/2005/ura05_5.pdf
http://www.dagensps.se/article.aspx?articleID=9145&categID=1
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4.2 De olika politiska partiers ideologier om sjukskrivningar 
I detta stycke skall olika politiska partiers ideologier för att hindra sjukfrånvaro beskrivas och 
jämföras. Detta kan vara intressant då det är nyval i september. Dessa kan sedan jämföras med 
dem från utländska system för att se vilket som är det mest optimala. På grund av tidigare 
misslyckande i hög arbetslöshet och sjukfrånvaro kan det också vara bra om regeringen kunde 
undersöka på vad som fungerar och försöka anpassa sig mer till dagens klimat. 
 

HÖGERBLOCKET 
Det måste utformas ett trygghetssystem där företagen och löntagaren värderas lika. Detta 
skulle ske genom en ny arbetslivsförsäkring som omfattar både A-kassan, sjukförsäkring och 
arbetsskadeförsäkring. Det skall vara ett tydligt fokus på att arbetaren skall tillbaka till arbetet 
och detta skall förenklas genom en samlad försäkring för den enskilde.39 Partiet anser att en 
trygghet behövs när det gälle sjukskrivningar men även att rehabiliteringen måste fokuseras  
mer på människans behov. Detta skulle ske genom en bättre samordning av sjukförsäkring 
och vård. Gemensamt för högerblocket är att de tycker att både arbetslöshetsförsäkringen och 
sjukersättningen är nödvändiga men skall inte användas som försörjningssystem i den 
utsträckningen den gör idag. Dock motsätter de sig regeringens förslag om att höja 
sjukförsäkringen till 10 basbelopp. Den sjukgrundande årsinkomsten (SIG) skal utgöras av de 
senaste 12 månadernas inkomst. Om arbetstiden har gått upp och ner skall SIG i stället 
inkomsten multipliceras med 0,95. Mer konkreta åtgärder mot fusk och överutnyttjande, 
snabbare vård och rehabilitering och till sist en dynamisk arbetsmarknad förespråkas. Detta 
skulle lösas genom att lägga 1 150 miljoner kronor på försäkringskassa till 
rehabiliteringsresurser. Partiet föreslår även att läkarna skall vara knutna till 
försäkringskassan.40

 
VÄNSTERBLOCKET/MITTBLOCKET 
Socialdemokraterna nya förslag är att en sjukskriven skall kunna se sig om efter ett nytt jobb 
om den inte kan bli omplacerad på sitt nuvarande jobb utan att hamna utanför 
arbetsmarknaden med sjukersättning. Detta skull innebära att den anställde är tjänstledig från 
sitt gamla jobb och staten subventionerar lönen på det nya, om ingen omplacering kan ske 
skall den sjukskrivna få samma rätt till stöd som en utan fast anställning.41 Vänsterpartiet 
jobbar i samarbete med socialdemokraterna i den nuvarande regeringen. Vänsterpartiet står 
alltså även för att arbetsgivaren skall betala sjukskrivningen för de första två veckorna. Detta 
på grund av att arbetsgivarna skall ta ett större ansvar för sina anställda. Dock tycker partiet 
att små företag drabbas särskilt hårt och att sjuklöneperiodens effekter för företag med färre 
anställda än 10 bör ses över.42

 

 
39 http://www.centerpartiet.se/upload/Centerpartiet/Var%20politik/rapporter/Valplattform2006_2.pdf, refererad 
2006-02-10 
40 http://www.folkpartiet.se/upload/49267/Budgetmotion%20h%c3%b6sten%202005.pdf 
41 http://www.socialdemokraterna.se/, refererad 2006-02-10 
42 http://www.vansterpartiet.se/PUB_SocialFors/230,29711.cs, refererad 2006-02-10 

http://www.centerpartiet.se/upload/Centerpartiet/Var%20politik/rapporter/Valplattform2006_2.pdf
http://www.socialdemokraterna.se/
http://www.vansterpartiet.se/PUB_SocialFors/230,29711.cs
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4.3 EU-länders sjukskrivningssystem  
För att få en bild är en jämförelse av sjukskrivningar i olika länder relevant. En jämförelse av 
deras system kan leda till en slutsats om vilka system som fungerar bra respektive sämre. 
Eftersom Sverige har hög sjukfrånvaro och arbetslöshet kanske finns det något att lära utifrån 
att se hur andra länder hanterar samma fråga. Ett exempel är Frankrike. I Frankrike har alla i 
arbetsför ålder en försäkring som är en del, ca 18-20 %, av lönen. Det kan jämföras med vårt 
system för arbetsgivaravgifter. Vid sjukdom behövs ett intyg från en doktor som skall ges till 
arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste ha detta intyg för att visa försäkringsbolaget. Så länge 
doktorn sjukskriver dig betalar försäkringsbolaget din lön. Vid längre sjukskrivning kontaktar 
försäkringsföretaget dig för att verifiera att du verkligen är sjuk så att inte fusk pågår.43

 
Figur 5: Sjukfrånvaro enligt Arbetskraftsundersökningar 1990–2001. 

Källa: http://www.cfoeurope.com/displaystory.cfm/1740070/l_print, December 2002/January 
2003 
 
Som det visas i grafen ovan ligger Nederländerna, Norge och Sverige bland dem som hade 
flest sjukskrivningar 2001. I Norge kan de sjukskrivna få full ersättning ända upp till ett år. 
De första 16 dagarna betalas då av företaget och resterande av staten. I Tyskland får den 
sjukskrivna full ersättning av företaget i sex veckor och efter det betalar staten 70% upp till 78 
veckor. I England finns en satt summa som ligger rund 850-1000 kronor i veckan. Denna 
summa betalas från och med fjärde dagen till dag 28 av företaget. 44  
 

                                                 
43 E-post intervju med Adeline Honrado, 2006-01-29 
44http://www.cfoeurope.com/displaystory.cfm/1740070/l_print, December 2002/January 2003 
Referred to 2005-03-01  

http://www.cfoeurope.com/displaystory.cfm/1740070/l_print
http://www.cfoeurope.com/displaystory.cfm/1740070/l_print
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4.4 Resultatet av enkätundersökningen 
De som har medverkat vid enkätstudien är 29 stycken av Pacwires anställda. Ingen som 
deltagit namnges eftersom det inte har någon relevans för studien. Jag har delat upp 
respondenterna genom att jämföra svaren från de fyra avdelningarna. Detta för att det är 
enklast att jämföra de som jobbar på samma avdelning. 
 
Nedan följer en grafisk illustration av åldersfördelningen på deltagarna i enkätstudien, 
fördelning per avdelning och antal år respondenterna har jobbat på Pacwire. Informationen är 
lämnad av respondenterna i de första tre frågorna. 
 
Figur 6: Fördelningen av personalen på företaget Pacwire 

Källa: Enkätundersökning 

20-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60-69 år
0-2 år

3-5 år

6-10 år

fler än 11 år

Underhåll

Buntning 
omlastning

Galvan

Drageri

Åldersfördelning                                       Fördelning per avdelning                                 Antal år på Pacwire 

 
Som framgår av graferna är de flesta arbetarna över 40 år och har arbetat på företaget i mer än 
11 år. Vad det gäller de fyra avdelningarna så finns det flest anställda på Drageri följt av 
underhåll, buntning och omlastning och sist Galvan. 
 
I denna del presenteras enkät och intervjumaterial från Pacwire först allmänt och sedan mer 
specifikt utifrån hur det såg ut på de olika avdelningarna. Efter varje analys finns förslag till 
förbättringar som de anställda kommit med på de olika avdelningarna. Nedan visas resultatet 
på några av enkätfrågorna.  
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Figur 7: Illustration av svaren på frågorna 4,7 och 21 
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Källa: Enkätundersökning 
 
Ur figur 7 kan läsas att de tillfrågade arbetarna på Pacwire ansåg samtliga att arbete med god 
ergonomi och hälsa medför att det blir färre sjukskrivningar. På frågan om vad som var 
viktigast av ergonomi och hälsa och motivation svarade 20% att motivation var viktigare än 
ergonomi och hälsa och 80% svarade det motsatta. De anställda fick dessutom sätta betyg från 
1-5 betydande hur deras motivation var på arbetsplatsen där 1 är låg och 5 hög. Medeltalet av 
denna undersökning visade att de flesta hade svarat en 3:a. Den sista grafen visar på hur 
arbetarna tycker att kommunikationen fungerar på Pacwire. Här är medeltalet lågt då de flesta 
svarade en 1:a eller 2:a. Resultatet av dessa fakta fick jag genom svaren på fråga 21 i 
enkätundersökningen. 
 
Miljön på Pacwire 
När frågorna 13-15 diskuterades kom arbetarna in på ämnet om miljön, säkerheten och hälsan 
på fabriken. Om vad grupperna tycker om miljön på Pacwire svarade de flesta att det snabbt 
blev skitigt men att det är ganska naturligt på en fabrik av det här slaget. Det finns emellertid 
ett behov av en förbättrad arbetsmiljö. Punkterna som diskuterades var: 

 
• Bättre ventilation (särskilt på Galvan) 
• Bättre belysning/placering av befintlig belysning. 
• Renare arbetsplats 

 
Säkerhet och hälsa 
Ljudnivån på fabriken är hög. Det var många som hade funderingar över öronskydden och det 
fanns önskemål om bättre passning av hörselkåpor och öronproppar. Det finns de som har 
problem med t.ex. eksem i öronen och det vore därför önskvärt att få öronproppar som är mer 
lämpade för dagligt bruk. Angående hörselkåpor ser vissa det som en självklarhet att man ska 
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få radio i dem samtidigt som andra funderar om det är farligt att gå omkring med radio i 
öronen dagligen. Ute i fabriken vore det också bättre om hörlurarna var anpassade så att tal 
släpps igenom men inte buller. Det ansågs bra att hörlurarna var reducerade i pris även om det 
vore välkommet med ännu billigare och mer anpassade lurar. Enkätsvaren visar vidare: 

 
• Hälsokontroller saknas och ses som en brist i säkerheten (sista kontrollen var 1994 för 

vissa) Detta har gett en känsla att företaget inte bryr sig om hälsa. Det verkar även 
saknas information om Pacwires hälsopolicy. 

 
• Ingen i personalen vet något om program för friskvård. När det togs upp kom 

personalen med flera förslag på åtgärder. 
 

 
• Massage och cirkelträning är förslag som kom fram under diskussionen. Denna sorts 

träning bör då ha obligatorisk närvaro för att fånga upp alla. Ett förslag var att alla 
anställda skulle få ett personligt träningsprogram att utföra på arbetstid. 

 
 

• Ett förslag som kom upp var att se om det är möjligt att förhandla med gymmet på Ala 
skola. Om det är möjligt skulle personalen kunna få gå dit och träna utanför arbetstid 
om de så vill. Denna förmån vore ett alternativ till gymkort i Timrå eller Sundsvall 
eftersom inte alla har tillgång till bil. 

 
 

• De flesta har inte fått någon hjälp med att förbättra sin ergonomi på arbetsplatsen, 
detta är något som grupperna tycker borde ses över med tanke på att så många har 
förslitningsskador eller monotona arbetsuppgifter.  

 
 

• Uppföljning av sjukskrivningar svarade 75 % att den var dålig och att det inte fanns 
någon rehabiliteringsplan. De svarade att kontakten med företaget under frånvaron inte 
var så bra. Alla tror att det går att minska sjukskrivningar genom förbättrad ergonomi 
och friskvård. Nästan alla tror att sjukskrivningar kan minskas genom ökad 
motivation.  

 
 
Aktiviteter, kommunikation och information 
I enkätundersökningens frågor 4-7 ges svar om företagets aktiviteter, kommunikation och 
information. De svar som kunde läsas från dessa frågor visade på: 
 

• Många vill ha mer aktiviteter tillsammans och vill ha förslag och stöd från ledningen. 
• Uppföljning av genomförda aktiviteter ses som obefintlig/ otillfredsställande. 
• Aktiviteter borde vara bättre planerade tidsmässigt. 
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Att städa upp i fabriken och använda skrot pengarna till en fest var en sak som alla såg fram 
emot. Ett förslag på något att göra tillsammans som skulle förena nytta med nöje är att 
tillsammans lära sig mer om motivation och vad som motiverar en själv på bästa sätt.  
 
De flesta av arbetarna verkade ha insyn i vad de andra grupperna jobbar med. Detta skapar 
förståelse och en bättre helhets bild på produktionen. Något som var efterfrågat var en större 
inblick i hur företaget styrs ekonomiskt för att lättare kunna se sig själv ur ett ännu större 
perspektiv och förstå varför saker blir som det blir.   
 

• När fråga 22-23 kom upp om arbetarna hade övriga tankar kring motivation på 
företaget, kom det fram att kommunikationen mellan arbetare och kontor inte var 
tillfredställande. De anställda skulle vilja att kommunikationen mellan anställda och 
ledning vore bättre. Det finns en känsla av att det finns en uppdelning i ”vi” och 
”dom”. Undersöker man organisationsschemat så verkar det inte finnas någon formell 
personalchef, och även om det finns det så är det efterfrågat att denna ska avsätta tid 
för att vara ”personalchef”. I detta ingår det att lyssna på vad personalen har för 
förslag och se till att de har det så bra som möjligt under sin arbetstid enligt grupperna. 

 
• Förtroendet för ledningen är svagt. Det vore bättre för allas del om förtroendet kunde 

”lagas”. Det handlar om respekt från bådas håll. Ett sätt att försöka laga ett förtroende 
är att verkligen bevisa att man har förståelse för varandra. Förslagen som kom upp 
under diskussionen handlade om att visa uppskattning. Det finns flera exempel på 
aktiviteter som skulle ha skett men som inte har genomförts ännu, till exempel:  

 
 

o Datorskärm med uppdaterad information om det aktuella läget. 
o Utbildning finansierat av EU bidrag 
o Truckutbildning  

 
Information om vad som händer med de olika aktiviteterna når inte grupperna som 
därför inte vet om de är inställda eller försenade etc. Detta skapar onödiga 
spekulationer och ibland irritation, samt innebär att energi läggs ner på fel saker. Det 
var många som svarade att de ville utbilda sig. Anställda sa även att de slutat lägga 
fram förslag eller liknande eftersom så många av deras förslag inte tagits på allvar. 

 
• På fråga 10 hur motiverade personalen var för sitt arbete svarade de flesta att den var 

ok, dvs. 3 på skalan. Många av förslagen handlade om praktiska saker som skulle 
ändras bara man tar dem på allvar när det kommer på tal. På frågan vad som motiverar 
en bäst på arbetsplatsen blev svaret arbetsgruppen. 

 
• En aspekt som kom upp under diskussionen var att förtroendet mellan grupperna inte 

var tillfredställande. Exempel på incidenter är att det fattades pengar i godis lådan 
varje gång den tömdes. Ett annat exempel är att frukt vid flera tillfällen har försvunnit 
ur ett fika rum. Det har funnits förslag att företaget ska erbjuda fruktkorgar till 
avdelningarna för att öka trivseln men förslaget har fått avslag.  
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• Vad det gäller avtackning vid pension eller liknande kom förslaget upp att ha någon 

sorts rutiner för det, så att det blir lika för alla. En önskan om samarbete mellan 
kontoret och den anställdes avdelning som ska gå i pension kom fram. 

 
 

• Mer än hälften ser att information om företaget är bristfälligt och två tredjedelar av de 
anställda på avdelningarna svarade att det kändes som om de hade en otrygg 
anställning. 

 
 

• Många vill ha ett veckobrevet, med information som rör företaget och dess helhet. 
Andra händelser som de vill bli informerade om är: 

 
 Studiebesök 
 Inkomna order, hur mycket som är draget, nya kunder etc. 
 Övriga nyheter 
 Något citat/visdoms ord 
 Allmän information om hur det går 

 
Många tycker även att det vore trevligt att den som lämnar över veckobrevet tar sig några 
minuter att prata om läget mm för att undvika att rykten sprids på grund av bristfällig 
information. En annan sak som är viktig är att det inte ska vara skrivet i negativ form. ”Bara” 
är ett ord som kanske inte borde användas. Många har sagt att de skulle bli mer motiverade 
om det fanns morötter och att beröm skulle delas ut när de gjort något bra.  
 
SAMMANFATTNING 
 
Människors motivation ger oss en bild av att fysiska ting inte är det mest väsentliga. För att 
öka motivationen och ändra beteende är det enligt teorin viktigt att människor känner 
uppskattning, trygghet, respekt och en grad av självförverkligande. Människor motiveras på 
olika sätt, t.ex. makt, bekräftelse eller prestation. Kunskap om hur de anställda känner 
motivation torde därför vara viktigt för företag. Detta för att kunna ha rätt person på rätt plats 
och få medarbetare att prestera och må bättre. 
 
Arbetsfrånvaro är något som blivit kostsamt för företagen de senaste åren. Detta är inte bara 
ett företagsproblem, utan även ett samhälleligt problem att allt fler känner sig otrygga, 
stressade och otillräckliga. Kostnaderna för sjukskrivningarna delas upp mellan företagen och 
försäkringskassan. En allt större del av arbetsfrånvaron uppkommer av andra anledningar än 
traditionella sjukskrivningar. I dagens samhälle är anledningarna till sjukskrivningar mer 
psykiska och dessa sjukdomar brukar i regel ta längre tid att bota, därför kostar de mer. 
 
Företagsexemplen tar upp hur olika företag har gjort för att förbättra arbetsmiljön. Företaget 
har medvetet eller omedvetet använt sig av åtgärder som finns i teorin. Det som är gemensamt 
för företagen är att de visat engagemang och arbetar aktivt med att förbättra arbetsmiljön för 
sina anställda.  
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5. Analys 
Jag börjar med att analysera samhällena, det vill säga både Sveriges olika potentiella 
samhällen utifrån de politiska partierna och Sveriges roll jämfört med andra EU-länder. En 
utförlig analys görs av Pacwires med en anknytning till de teorier som pressenteras i 
teoriavsnittet. 
 

5.1 Samhällsanalys 
Att kostnaderna för sjukskrivningar i samhället har minskat varje år sedan 2002 kan bero på 
att Staten, företag och privatpersoner blir mer medveten om vilken stor kostad det är och hur 
viktigt det är att arbetare mår bra på jobbet.  
 
Vad det gäller arbetslösheten och sjukfrånvaron kan siffrorna bero på att befolkningen har 
minskat och därmed människor som är sjukskrivna. Detta betyder dock inte att det blir mindre 
kostnad då många av de sjukskrivna i stället räknas som pensionerade, vilket kan läsas på 
arbetsförmedlingens hemsida. För med i antalet ”ej i arbetskraften” ligger sjukskrivna men 
även också studerande, pensionärer med flera. Nu när 40-talisterna går i pension kan många 
från sjukersättningsprogrammet flyttas till pensionärer. Eftersom minskningen inte kommer 
utav någon förändring kan det inte tänkas att den kommer att fortsätta eller att den är stabil. 
Detta kan tyda på tur då fler extrajobb är tillgängliga eller helt enkelt fusk i statistiken för att 
lura folket att kostnaderna ser mindre ut än vad de är. 
 
Många partier som Kristdemokraterna, moderaterna och Centerpartiet vill se att det inte lönar 
sig att gå på bidrag och att de sjukskrivna skall snabbare tillbaka till sina arbeten. Alla 
partierna tycker att det är bra med den nya lagen om att en rehabiliteringsplan måste upprättas 
efter fyra veckor av sin sjukskrivning. Socialdemokraterna vill att det skall bli enklare att röra 
sig emellan arbeten, att kunna bli omplacerad vid sjukskrivningar. Om motivationsteorierna 
stämmer borde detta vara en bidragande faktor till att sjukskrivningarna minskar, ersättningen 
måste dock även den minskas. Här är Moderaterna inne på rätt spår med att sänka 
ersättningen till 70 % i stället för 80 %. Det måste alltså kännas jobbigt att vara av med 
inkomst för att känna att de måste kämpa framåt. Denna observation skulle kunna stämma då 
EU-ländernas jämförelse visar liknade resultat. Länder som Sverige, Norge och 
Nederländerna som har hög ersättning vid sjukskrivningar har även många sjukskrivna och 
med det stora kostnader både för staten och företagen. Detta medan andra länder som 
Storbritannien och Tyskland med lägre ersättning vid sjukskrivningar har färre 
sjukskrivningar och med det mindre kostnader.  
 

5.2 Analys av Pacwire 
Anledningen till att denna studie utfördes är på grund av de höga kostnaderna som företaget 
Pacwire upplever när det gäller sjukfrånvaro. Företaget såg även tendenser till låg motivation 
och funderade på om dessa faktorer kunde ha ett samband. Som visas i grafen nedan uppgår 
Pacwires kostnader 2004 till ca 800 000. För att räkna ut kostnaderna för sjukskrivningar för 
Pacwire har jag räknat på en ungefärlig lön på 110 kr/time och att 43 arbetare arbetar 1900 
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timmar/år. Dagarna 2-21 är de första sjukdagarna efter karensdagarna och efter 21 är 
långtidssjukskrivningar. 
 
Figur 8: Beräkning av sjukfrånvarokostnader för Pacwire 
Tid Lön  Kostn. extra pers. Total direkt kostn. 
2-21 dagar 43200 627000 670200 
21- dagar 3483 209000 212480 
  46683 836000 882680 

 
Källa: Information från Pacwire 
 
Att Pacwire är ett litet företag med få anställda på ledningsnivå gör det svårare att vara en bra 
ledare eftersom det är så många sysslor som måste utföras av få personer. Detta kan leda till 
att ledaren har mindre expertkunskap i att utföra vissa sysslor.  
 
Diskussionen på Pacwire visade att lojaliteten till sin arbetsgrupp är hög. Att de anställda trivs 
bra i sina grupper är något som företaget borde värna om eftersom detta ger gratis motivation. 
Att tillhörighet är viktigt illustreras i figur 9 Maslows behovspyramid om uppfyllandet av 
sociala behov. För att ytterligare stärka banden i gruppen kan företaget anordna grillning på 
lunchen, sport aktiviteter eller festligheter, som jag tolkar det.  
 
Figur 9: Illustration av de tre teorierna 
 
Förbättringa
r 

Maslows 
behovspyramid Mc Clelland 

Richard Hackman, Geroge 
Oldhams 

Bättre miljö (Nivå 1 Fysiska behov)   Trivsel 

Bättre säkerhet 
Nivå 2 
Trygghetsbehove   Trivsel 

Bättre hälsa (Nivå 1 Fysiska behov)   Trivsel 

Fler aktiviteter Nivå 3 sociala behov 
Bekräftelse som 
motivation Trivsel 

Bättre 
kommunikation Nivå 3 sociala behov   Trivsel 
Bättre 
information Nivå 3 sociala behov   Trivsel 
Källa: Egen tolkning 
 
Ett av problemen som uppstått på Pacwire är att kommunikationen inte utförts på bästa 
möjliga sätt. Som det är nu är det endast det mest nödvändiga som är kommunicerat mellan 
ledning och anställda. Under diskussionen framkom att många av de anställda såg sig ha en 
otrygg anställning. Som jag ser det skulle detta kunna minimeras genom att man har rak och 
klar information och kommunikation.  
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De förslag som kom fram under diskussionerna är rimliga och förbättrad arbetsmiljö skulle 
medföra en förbättrad hälsa och trivsel. Enligt teorin är det viktigt att de anställda känner att 
arbetsmiljön är god och att deras behov är tillfredställda. Det var inte i första hand materiella 
ting som var de viktigaste, utan att det fanns en god dialog mellan de anställda på 
avdelningarna och de på kontoret. Detta kan kopplas till hur viktigt det är med delaktighet.  
 
Med tanke på hur många som säger sig ha förslitningsskador vore det bra om företaget såg 
över sitt friskvårdsprogram. Det skulle om det fungerade minska rehabiliteringskostnader och 
ge personalen större förtroende för företaget, samtidigt som det skulle innebära en trygghet. 
Ergonomi är viktigt för att bekämpa sjukfrånvaron. Små förbättringar kan få stora effekter 
bara man tar det på allvar.  
 
Vad det gäller sjukfrånvaro, är fortfarand många företag som inte har satt in åtgärder för att 
lösa problemen. Om företag är medvetna om problemen, varför görs då ingenting åt det? 
Svaret ligger ofta i att det saknas kunskap om hur mycket arbetsfrånvaro kostar och vad man 
kan göra åt det. Det är inte alla som tänker på sambandet mellan motivation och sjukfrånvaro. 
Både empiri och teori styrker att en omotiverad personal bryr sig mindre om sitt jobb, och 
detta kan medföra psykisk ohälsa som i förlängningen avspeglar sig på ökad sjukfrånvaro. 
Människan behöver känna mening och syfte med sitt arbete, vilket enkätstudien också 
åskådliggör.  
 
Pacwire kan höja motivationen genom att tänka mer långsiktigt när det gäller ledarskap. Ett 
mer aktivt ledarskap med tydligare roller skulle ge personalen större förtroende. Ansvarig bör 
också bli mer lyhörd på små förslag på förbättrad arbetsmiljö. Det kan handla om nya verktyg 
för att underlätta ett tungt jobb som annars innebär förslitningsskador. När nya verktyg eller 
lösningar tagits fram är det viktigt att de anställda förstår hur de ska använda dessa för att 
underlätta för sig själva.  
 

5.2.1 Drageri avdelningen 
Drageriet var en avdelning som hade många förslag till förbättringar. Det som märktes tydligt 
var att gruppen var sammansvetsad och att det var gruppen som motiverade mest till arbete. 
Kommunikationen mellan ledning och det andra skiftet har försämrats med anledning av en 
facklig fråga. Det märktes också att kommunikationen mellan drageriet och kontoret inte var 
den bästa. 
 
Här är några förslag till förbättringar:  

- Få tillbaka veckobrevet för att minimera kommunikationsproblem 
- Ha en mer öppen tvåvägs kommunikation istället för bara order. 
- Undvika för ledningen att ge falska förhoppningar 
- Förbättring av ergonomi 
- Radio och kommunikation i hörlurarna 
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5.2.2 Underhåll avdelningen 
Denna grupp var mest drivande när det gäller friskvårdsfrågor. Förslag och initiativ för att 
starta massage och cirkelträning fanns. De tyckte att det var bra att de fått friskvårdspengar i 
form av presentkort och hoppas på att friskvårdspengar ska ges regelbundet en gång per år. 
Denna grupp vill även att det borde anordnas aktiviteter efter arbetstid. Ett förslag var 
bowling eller liknande. Skrotinsamlingen tyckte de var ett bra initiativ och alla verkar se fram 
emot festen. Även i denna grupp verkade kommunikationen mellan avdelningen och kontoret 
vara bristande och ord som ”stoppkloss” kom fram. 
 
Här är några förslag till förbättringar som är baserade på diskussionen: 

- Massage och cirkelträning 
- Aktiviteter utanför arbetstid T.ex. bowling 
- Info om utbildnings program  
- Datorskärm med företags data  
- Utvecklingssamtal med klara syften 
- Bättre gehör för inkommande förslag 
 

5.2.3 Buntning utlastning avdelningen 
Denna grupp hade konkreta förslag till förbättringar. Eftersom buntning utlastning är den sista 
avdelningen i produktionskedjan är det ofta bud från olika håll vad som ska göras. Detta 
ställer till problem för gruppen, och en bättre struktur på kommunikationen uppifrån är 
efterfrågad. En sak som ses som bra är att en del förändringar har gjorts den sista tiden, men 
det finns fortfarande saker att göra. Finlandskryssning var något som uppskattades, dock 
tyckte arbetarna att informationen kring aktiviteterna var bristfällig. Problemet med att 
konfidentiell information har en förmåga att läcka ut. Detta har lett till att viljan att säga något 
minskat drastiskt. Det har även hänt flera gånger att de anställda gjort som den ena ledaren 
sagt för att sedan bli utskälld av den andra för att något gjorts fel. 
 
Här är några förslag till förbättringar som är baserade på diskussionen: 

- Lyssna på förslag innan de avslås på grund av att de kostar pengar. 
- Ta sekretessen på allvar 
- Friskvårds tid  
- Ergonomi förbättringar 
 

5.2.4 Galvan avdelningen  
Personalen på Galvan var mest angelägna att förbättra arbetsmiljön. Ett av de stora problemen 
är luften, många säger sig vara omotiverat trött efter en dags arbete. De skulle gärna se mer 
regelbundna hälsokontroller med tanke på miljön de befinner sig i. Denna grupp skulle också 
vilja att sammanhållningen och kommunikationen med kontoret skulle förbättras. Av dem 
som jobbar skift var det också efterfrågat med månadslön istället för timlön, detta eftersom 
det ibland är stora skillnader i arbetstid från månad till månad. 
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Här är några förslag till förbättringar: 
- Friskvårds plan för anställda, särskilt för att undvika ryggproblem mm.  
- Bättre fläktar och smidigare utsug.  
- Förbättrad belysning 
- Renare lokaler 
- Mer aktiviteter med de andra avdelningarna 
- Bättre bemötande vid synpunkter och förslag 
- Rapportering och uppföljning av lovade förbättringar 

 

5.3 Sammanfattning av analysen 
Sammanfattningsvis visar analysen på att för att ha ett hälsosamt företag där motivation finns 
hos arbetarna, vilket bidrar till lägre kostnader måste det finnas en länk mellan hela 
personalstyrkan. Från ledare till golvarbetarna, där ledarna måste involvera alla i hur företaget 
går och ge personalen en chans att utvecklas. Arbetarna måste ge information om hur 
produktionen går. Informationen måste alltså vandra på ett smidigt sätt och där det finns 
utrymme för allas åsikter. 
 
I figur 10 nedan visas hur teorierna som pressenteras i teoriavsnittet har visats fungera i andra 
företag. Angående friskvård hade Företag X friskvårdsaktiviteter under arbetstid som visade 
sig leda till bättre ekonomi för företaget då personalen blev friskare. Detta på grund av att de 
trivdes och kände sig sundare, vilket stämmer in på Hackmans teori. Effekten för friskvård 
och att erbjuda fruktkorg visade samma resultat. Hos Swedbank fick personalen på eget 
initiativ göra ideellt arbete och ta på sig eget ansvar, vilket ledde till ökad motivation och 
stämmer in på Maslows teori nivå 4, MC Clellands ”Makt som motivation” och även på 
Hackmans teori om att trivsel ökar motivation.  
 
Motivation och hälsa har ökat hos Swedbank och TV4 Gävle då de införskaffat höj-och 
sänkbara bord. Detta stämmer in på Maslows teori på Nivå 1 om fysiska behov och även 
denna om Hackmans teori om trivsel. Grundbehoven får ej heller glömmas bort att analyseras. 
För att ha motivation att i huvudtaget arbeta behövs lunch, mat och dryck. Detta kan kopplas 
till Maslows teori Nivå 1 om fysiska behov och Hackmans teori. Sociala aktiviteter ökar 
motivation och har beprövats av Företag X och Swedbank och kopplas till Maslows teori 
Nivå 3 om sociala behov, MC Clellands ”Bekräftelse som motivation” och även Hackmans 
teori om trivsel. TV4 har även lagt tyngdpunkt på att de anställda ska känna att de har en 
trygg anställning, vilket motiverar personalen och uppfyller Maslows teori Nivå 2 om 
trygghetsbehovet och även Hackmans trivselteori. Exemplet om Fiskmarkanden visade även 
på att teorin om att utmaningar och utsatta mål ökar motivation. Detta kan kopplas till 
Maslows teori Nivå 5 om behov av självförverkligande, MC Clellands teori om ”Prestation 
som motivation” och Hackmans teori om trivsel. 
 
Dessa faktorer kan Pacwire ha nytta av att studera om de vill förbättra motivationen på 
företaget. Genom att studera tidigare företag och exempel fås stor lärdom om vad som 
fungerar i verkligheten och inte. Dock kan vissa metoder fungera bra på vissa företag med ej 
på andra så det gäller att prova sig fram till det sätt som passar företaget.  
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Figur 10: Teori i samband med verkliga case 

Motivation 

Maslows 
behovspyrami
d 

Mc 
Clelland 

Richard 
Hackman, Geroge 
Oldhams Beprövare 

Friskvård     Trivsel 

Företag X, 
Swedbank, TV4 
Gävle 

Fruktkorg     Trivsel 
Swedbank, TV4 
Gävle 

Extra ansvar - 
ideelt arbete 

Nivå 4 behov av 
självrespekt 

Makt som 
motivation Trivsel Swedbank 

Höj- och sänkbara 
bord 

(Nivå 1 Fysiska 
behov)   Trivsel 

Swedbank, TV4 
Gävle 

Kompensation till 
friskvårdsprodukte
r     Trivsel Swedbank 

Lunch (vila, 
hunger, törst) 

Nivå 1 
Fysiologiska 
behov   Trivsel Alla 

Sociala aktiviteter 
Nivå 3 sociala 
behov 

Bekräftelse 
som 
motivation Trivsel 

Företag X, 
Swedbank 

Trygghet 
(anställning) 

Nivå 2 
Trygghetsbehovet   Trivsel TV4 Gävle 

Utmaning - mål 

Nivå 5 behov av 
självförverkligand
e 

Prestation 
som 
motivation Trivsel Fiskmarknaden 

 
Källa: Egen tolkning 
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6. Slutsats och rekommendationer 
Till slut är det dags att dra en slutsats om det som har skrivits. I detta kapitel skall jag bevisa 
mina slutsatser. Det finns också en implementering av förslag till förbättringar och förslag till 
fortsatta studier. 
 

6.1 Här redovisas mina slutsatser 
Ämnet motivation och arbetsfrånvaro har varit ett aktuellt ämne i media under lång tid och det 
finns ett rigoröst regelverk angående den anställdes rättigheter. Trots detta så finns fortfarande 
problem med sjukfrånvaro och bristande motivation att utföra arbete, vilket medför stora 
kostnader för individ, företag och samhälle. 
 
I denna undersökning ställer jag frågan ”Har höga sjukfrånvarokostnader och låg motivation 
något samband?”. Resultatet visar att på Pacwire finns det ett samband mellan kostnaderna för 
sjukskrivningar och motivation. Det redovisas att arbetarna på Pacwire har en låg motivation 
och kostnaderna för sjukskrivningarna är stora. Motivationsteorierna stämmer in på arbetarna 
på Pacwire och företaget har ett redovisat belopp i resultaträkningen som visar på höga 
sjukskrivningskostnader. Undersökningen på företagen, där arbetarna själva har svarat på 
frågor om motivation, resulterade i att de flesta arbetarna ansåg att deras drivkraft mot att göra 
ett effektivt arbete låg i motivationen. Sist men inte minst finns andra exempel på företag som 
tyder på att ha ett samband mellan kostnader för sjukskrivningar och motivation där en 
förbättring av motivationen ledde till lägre sjukskrivningskostnader. Jämförelsen med ett fåtal 
EU-länder visar på att höga sjukfrånvarokostnader har ett samband med höga bidrag från 
staten. 
 
Den undersökning som har gjorts och de teorier som presenterats måste ställas under kritik då 
dessa inte kommer att stämma in på alla fall. Med detta menar jag det inte i alla företag 
kommer att kunna bevisas att det finns ett samband mellan hög sjukfrånvaro och höga 
sjukfrånvarokostnader. Detta på grund av att det finns fler anledningar till höga 
sjukfrånvarokostnader än motivation. Exempel då en anställd har sjukfrånvaro som ej beror på 
motivation kan vara på grund av fysiska funktionshinder som uppkommit vid en 
olyckshändelse, traumatiska upplevelser eller sjukdom. 
 

6.2 Förslag till förändringar 
Nu när grundläggande fakta finns om vad de som arbetar på Pacwire anser är det ett bra 
tillfälle att sätta sig ner tillsammans och fundera ut vad man kan göra för att förbättra 
framtiden. Många av rekommendationerna återfinns specificerade i respektive analys ovan. 
 
För att förbättra motivation och minska arbetsfrånvaron har jag utifrån litteraturen och det 
empiriska underlaget valt att komma med förslag till implementering av förebyggande 
åtgärder. 
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Många tyckte att kommunikationen med ledningen var dålig. Detta tycker arbetarna är det 
största hindret för att kunna öka motivationen. Bristande kommunikation kan leda till 
missförstånd, minskat förtroende och minskad motivation. Diskussionen visade att det finns 
intresse och engagemang, vilket ger positiva effekter på motivationen. På frågan om ergonomi 
skulle kunna sänka sjukfrånvaron svarade alla medverkande ja. Det var även ergonomin som 
var viktigast för de tillfrågade för att förhindra sjukfrånvaro. Några förslag för att förbättra 
ergonomi och hälsa är att ha ett bra hälsoprogram. T.ex. med massage och friskvårdstid för 
träning på gym. 
 
Eftersom många respondenter inte var nöjda med kommunikationen och det faktum att 
kommunikation är viktig rekommenderar jag att ledare utbildas i ämnet. Ledare från de olika 
avdelningarna och personalansvarig kan till exempel gå en utbildning. Om detta inte är 
möjligt kan det räcka med att seriösa samtal förs mellan chef och avdelningar för att förbättra 
förtroendet från båda sidor samt utbyta relevant information. 
 
Jag anser vidare att de anställda ska erbjudas en betald friskvårdstimme. Tiden ska avsättas till 
att förslagsvis använda företagets gym, gå på massage, eller någon annan friskvårds aktivitet. 
För att projektet ska lyckas krävs att företaget engagerar sig och förbättrar/förnyar gym, 
sponsrar sportaktiviteter eller hyr in en massör. Ett förslag för att minimera kostnaden är att 
kontakta högskolor eller universitet med friskvårdsutbildningar. Där kan det finnas personer 
som behöver praktik som exempelvis massör. Ett sista förslag är att ställa ut fruktkorgar i 
avdelningarnas fikarum. Denna gest visar att företaget uppskattar personalen och vill främja 
hälsan.  
 

6.3 Reflektioner över det egna arbetet 
Att ha undersökt sambandet mellan sjukfrånvaron på företaget Pacwire och motivation har 
varit mycket lärorikt då en förändring redan kunde ses på arbetarna efter under arbetets gång. 
Detta betyder att teorier som är gjorda för många år sedan fortfarande är aktuella. I framtiden 
skulle denna studie kunna uppföras igen för att se om den ger samma samband. Detta skulle 
vara intressant för att se hur samhället har förändrats. Det var intressant att se att det i många 
företag finns ett samband mellan sjukfrånvaro och motivation och att genom att motivera 
personalen kunna minska de ekonomiska kostnaderna. Även då jag ej var med vid 
enkätundersökningen och gruppdiskussionen kände jag att jag fick en klar bild om hur 
företaget sköttes och på vilka sätt arbetarna ville förbättra motivationen på företaget.  
 

6.4 Förslag till fortsatta studier 
En djupare studie om hur det svenska sjukskrivningssystemet skulle påverkas vid partibyte 
skulle vara intressant. Att jämföra de politiska partiernas ideologier och hur detta skulle 
påverka arbetslösheten och sjukskrivningarna i framtiden. Att sätta arbetslösheten i relation 
till sjukskrivningar i stället för motivation som i denna studie skulle vara intressant.  
 
Det skulle även vara ett förslag att göra en jämförelse av alla faktorer som anses hjälpa mot 
sjukfrånvaro och undersöka vilken som är den mest optimala. Detta skulle vara till intresse för 
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alla företag som har höga sjukfrånvarokostnader. Om de hade förslag om det optimala sättet 
att sänka dessa kostnader kan de spara tid och pengar, då de inte behöver göra denna 
undersökning själva. 
 
Min förhoppning är att mitt arbete kommer att kunna hjälpa företag i framtiden att se hur de 
kan minska sjukskrivningskostnader genom att motivera personalen. Detta kan bidra till ett 
bättre ekonomiskt resultat för företaget och en sundare arbetsmiljö för de anställda.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Organisationsschema Berg group 
Källa: www.pacwire.se 
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Bilaga 2: Resultat från enkätundersökningen 
 
Resultat på enkätundersökningen  
 
Undersökning på Pacwire utförd den 3 maj 2005.  
 
I rapporten kommer svaren utvärderas och diskuteras. De frågor som var oklara i 
undersökningen har vi kommenterat efter presenterat resultat. 
 
Totalt har 29 stycken svarat på enkäten 
 

 
1. Vilken avdelning jobbar du på? 
Underhåll      Buntning omlastning          Galvan                    Drageri   
    7 st.  5 st.       5 st.  12 st. 
 
 
2. Hur gammal är du? 
20-29 30-39 40-49 50-59 60-65 
  4 st.   4 st.   10 st.   9 st.    2 st. 
 
3. Hur många år har du arbetat på Pacwire? 
0-2 år 3-5 år 6-10 år fler än 11 år 
  5 st.  3 st.  8 st.  13 st. 
 
 
 
4. Svara på en skala från 1 till 5 på följande frågor 
                                                                                               Lite/inte alls                     mycket 

Till vilken grad känner du dig motiverad på arbetsplatsen?                          1     2     3     4     5 
Är kommunikationen mellan fabriksanställda och kontorsanställda  
tillfredställande?                  1     2     3     4     5 
Tas man på allvar av de ansvariga om man kommer med ett förslag?          1     2     3     4     5 
 
Resultat:  

Fördelning första delfrågan, 29 svarande 

1 2 3 4 5 

Procent 7%  17,3% 48,3% 24% 3,4% 

Antal 2st 5st 14st 7st 1st 

 

Fördelning andra delfrågan, 26 svarande 
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1 2 3 4 5 

Procent 27% 42% 23% 8% 0% 

Antal 7st 11st 6st 2st 0st  

 

Fördelning tredje delfrågan, 27 svarande 

1 2 3 4 5 

Procent 22% 26% 37% 11% 4% 

Antal 6st 7st 10st 3st 1st 

 

5. Vem vänder du dig till när du har synpunkter angående din arbetssituation? 
Facklig representant Självstyrande gruppen Personal chefen Annan 
           3 st.                                  4 st.                                    12 st.                     11 st. 
                                                                                                                            Lars Westlund 
                                  Produktions chef 
                    Förman 
                    Arbetsledning 
30 svarande   
2 svarade två gånger. Osäkert vem de ser som personal chef. Det kan vara Flemming eller 
Gunnar. 
                
 

6. Har du vetskap om vad de andra grupperna och kontoret har för arbetsuppgifter? 
Ja, ungefär Ja mycket Ja, men jag skulle vilja veta mer Nej

  
Procent    62%     17%     14%   7%   
Antal 18st     5st     4st   2st 
 
29 svarande 
 
 
7. Får du tillräckligt med information om hur det går för Pacwire? 

Ja Nej  Bara när det går dåligt Bara när det går bra 
Procent 38% 48% 14%  0% 
Antal 11st 14st 4st  0st 
 
29 svarande 
 
8. Känner du att du har en trygg anställning inom Pacwire? 
 Ja Nej 
Procent 34,5% 65,5% 
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Antal 10st 19st 
 
29 svarande 
 
 
 
 

9. Vet du något om motivations teorier eller hur man kan förbättra den egna 
motivationen? 

Ja Ja, men jag skulle vilja veta mer Nej 
Procent 11% 41%   48% 
Antal 3st 11st   13st 
 
27 svarande 
 
 
10. Vad känner du dig motiverad av på jobbet?  

Rangordna med siffror 1 är det som ger mest motivation  
 
En bra arbetsgrupp   1 

Konstruktiv feedback av produktionschefen 4 

Arbetsuppgifterna (t.ex. arbetsrotation)  3 

En bra arbetsmiljö   2 

Annat Arbetstid, lön, fast arbete   

 

28 svarande 

Fråga 10: Det var oklart hur frågan skulle besvaras. Tänkt var att de skulle rangordna från 1-4 
eller 5 (annat), men många rangordnade varje fråga efter hur viktig de tyckte den var. Därför 
har vi analyserat frågan i två steg och gjort en avvägning hur det skulle sett ut om den hade 
besvarats som det var tänkt. 

 

11. Skulle du vara intresserad av att vidareutbilda dig genom Pacwire? 
Ja Nej 

Procent 78,5% 21,5% 
Antal 22st 6st 
 
28 svarande 
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12. Har du några monotona arbetssysslor i ditt arbete? 
 Ja Nej 
Procent 46,5% 53,5% 
Antal 13st 15st 
 
28 svarande 
 
Om ja vilken/vilka: Buntning, omläggning, svetsning, uppklippning av buntar, skivbyten 
 
13. Har du haft problem med förslitnings eller belastningsskador?  

Ja Nej 
Procent 45% 55% 
Antal 13st 16st 
 
 29 svarande 
 
Om ja, i vilken form? Axlar, rygg, armar och knän 
 
14. Känner du till om Pacwire har ett program för friskvård och hälsa? 

Ja Nej 
Procent 10% 90% 
Antal 3st 26st 
 
29 svarande 
 
Om ja hur tycker du att det funkar? Dåligt/ inte alls 
 
15. Har du fått hjälp med att förbättra din ergonomi på arbetet? 

Ja Nej 
Procent 14% 86% 
Antal 4st 24st 
 
28 svarande 
 
Om ja hur (t.ex. nya - verktyg, arbetsrutiner, maskiner) Verktyg (får konstruera själv), trucken 
har mini ratt. 
 
16. Om du har varit sjuk en längre period under de senaste 5 åren, hur många veckor i 
rad har du varit borta? Om du inte varit sjuk hoppa då till fråga 21. 

Mindre än 2 veckor 2-7 veckor 8-12 veckor Fler än 12 veckor 
Antal 5st  4st 2st 3st 
 
14 svarande 
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17. Följdes frånvaron upp? 
Ja av personalansvarig?  Nej Ja av annan F-kassa 

 
Antal 3st   8st 2st 
 
13 svarande 
 
18. Diskuterades åtgärder för rehabilitering?  

Ja Nej 
Antal 3st 11st 
 
14 svarande 
Om ja vilka Sjukgymnast, omplacering, f-kassa.
 
19. Blev du informerad om vad som hände på Pacwire? 

Ja Nej 
 
Antal 4st 10st 
 
14 svarande 
 
20. Hur upplevde du att kontakten var med Pacwire när du var sjukskriven? 
Hade ingen kontakt    Mycket bra kontakt 

1       2      3      4      5 
Antal 3st 8st 2st 1st 0st  
 
14 svarande 
 
 

21. Tror du att det går att sänka långtidssjukskrivningar  
Ja Nej 

1. Ja, om motivationen skulle höjas på arbetet?          Procent 91% 9% 
    Antal 21st 2st 

 
23 svarande 
 
2. Ja, Om ergonomi och friskvård skulle förbättras? Procent 100% 

      
28 svarande 
 
Om ja vilket av alternativen tror du skulle ha bäst effekt?     Alternativ 1                Alternativ 2 

Procent 20% 80% 
Antal 5st 20st 
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25 svarande 
 
Svaren på fråga 22 och 23 finns att hitta i allmän analys 
 
22. Har du några förslag på hur man kan öka motivationen eller sänka sjukfrånvaron?  
 

23. Har du övriga kommentarer till enkätundersökningen eller projektet att öka 

motivationen och minska tiden för långtidssjukskrivningar? 
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Bilaga 3 Regelverket i Sverige  
 
Juridik 
De som är berättigade till ersättning vid sjukfrånvaro i Sverige är anställda och egenföretagare 
från 16 års ålder. I Sverige gäller en karrens dag och det krävs läkarintyg från dag 8.45 För att 
få ersättning från sjukpenningförsäkringen krävs i Sverige att en sjukdom eller skada sätter 
ner arbetsförmågan med minst en fjärdedel. 
 
Det finns ingen formell bortre gräns för varaktigheten på sjukskrivningen och ersättningen 
beskattas i sin helhet.  
 
För företaget är lagar och förordningar angående arbetsmiljö, anställningsskydd och sjuklön 
av intresse. I Sverige är dessa lagar: lagen om allmän försäkring, arbetsmiljölagen, lagen om 
anställningsskydd, och sjuklönelagen. Dessa beskrivs i korthet nedan. 
 
Det har ovan beskrivits att anställda i Sverige har ett försäkringsskydd. Detta skydd är 
lagstiftat i lagen om allmän försäkring (1962:381, AFL). I denna står att försäkringen består 
av sjukförsäkring som även innefattar rehabilitering. Det är också i denna lag som det står att 
det är försäkringskassan som ska handha försäkringen.46

 
Beträffande arbetsmiljön står bestämmelserna i arbetsmiljölagen (1977:1150, AML). 
Så här skriver arbetsmiljöverket om arbetsmiljölagen: 
 
”Arbetsmiljölagen ger de grundläggande kraven i arbetsmiljöarbetet. Medan Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
(AFS) mer i detalj anger de krav och skyldigheter som ställs på arbetsmiljön. Arbetsmiljöverkets föreskrifter kan 
exempelvis gälla vissa slag av risker, psykiska och fysiska belastningar, farliga ämnen eller maskiner. De 
utarbetas i samarbete med arbetsmarknadens parter.”47

 
I första kapitlet första paragrafen av lag (1977:1160) går att läsa: 
 
”1 § Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god 
arbetsmiljö.”48
 
För att efterfölja lagen ska företag enligt andra kapitlet verka så att: 
 

• De har en tillfredsställande arbetsmiljö med hänsyn till arbetets natur och den sociala 
och tekniska utvecklingen i samhället. 

• Arbetsförhållandena anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och 
psykiskt avseende. 

• Arbetstagaren ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation 
samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete. 

 
45 Arbetsförmedlingen www.ams.se (refererad 2005-12-19) 
46 Rixlex. Lagen om allmän försäkring, SFS 1962:381.  
47 http://www.av.se/regler/arbetsmiljolagen/default.shtm 
48 Rixlex. Arbetsmiljölagen, SFS 1977:1160 

http://www.ams.se/
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• Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll utformas så att arbetstagaren inte utsätts 
för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. 

• Det eftersträvas att arbetet ger möjligheter till variation, social kontakt och samarbete 
samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter. 

• Det eftersträvas att arbetsförhållandena ger möjligheter till personlig och yrkesmässig 
utveckling liksom till självbestämmande och yrkesmässigt ansvar. 

 
Lagen om anställningsskydd (1982:80, LAS) handlar om arbetstagarens skydd och rättigheter. 
I lagen behandlas vilka uppgifter som arbetsgivaren måste ge ut t.ex. arbetsuppgifter, hur 
länge anställningen gäller, och begynnelselön. Det står också vilka regler som gäller för 
uppsägning. För både arbetstagare och arbetsgivare gäller minst en månads uppsägningstid 
och det högst lagstiftade är sex månaders uppsägningstid (efter 10 års anställning)49

 
Vid avsked står i första kapitlet 18 § att: avskedande får ske, om arbetstagaren grovt har 
åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. 
 
Vid sjukdom som innebär att atbetstagaren har en nedsatt arbetsförmåga tar sjuklönelagen 
(1991:1047) vid. Första § lyder: 
 
”En arbetstagare har enligt vad som följer av denna lag rätt att vid sjukdom behålla lön och andra 
anställningsförmåner” 
 
Några andra förutsättningar för att få sjuklön är att arbetstagaren inte ådragit sig sjukdomen 
vid uppsåtligt brott, eller medvetet eller av grov vårdslöshet lämnat oriktig eller vilseledande 
uppgift angående något förhållande som är av betydelse för rätten till sjuklön.50

 
 

 
 
 

 
49 Rixlex. Lagen om anställningsskydd, SFS 1982:80, kapitel 1 11 §  
50 Rixlex. Sjuklönelagen, SFS 1991:1047, kapitel 1 5 § 
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