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Abstrakt 
Det finns många aktörer på marknaden som säljer hälsofrämjande tjänster till företag, 
föreningar och organisationer. Två bolag inom Sandvik AB köper en sjuk- och 
friskanmälningstjänst med telefonrådgivning av Unimed Care AB. Syftet med uppsatsen var 
att utföra en utvärdering åt de två bolag som köper tjänsten, samt se effekten av den. Tre olika 
enkäter delades ut till totalt 861 medarbetare. Bortfallet i undersökningen är betydande, 21 % 
av undersökningspopulationen deltog i utvärderingen. En enkät riktar sig till medarbetare, en 
till flödeschefer och en till Human Resource (personalavdelningen). För att komplettera 
insamlat material har information sökts via telefon och mail. Resultatet visar att medarbetares 
och flödeschefers uppfattningar om tjänsten varierar. För att öka samtligas tillfredställelse 
med tjänsten behövs mer information och kunskap om tjänsten, samt dess syfte. Det är många 
som inte vet hur tjänsten kan användas. Flödescheferna kan behöva förslag på hur statistiken 
kan användas i arbetet med personalfrågor. Sjukfrånvaron har minskat nationellt och även 
inom Sandvik koncernen under 2006-2008. Att sjukfrånvaron minskat under de år bolagen 
köpt tjänsten från Unimed kan förklaras som en kombination av samtliga insatser som 
bolagen genomfört, förändringar i nationella regler för sjukskrivning, samt att 
sjukskrivningarna minskat i hela landet. 
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1. Inledning 
Stina Andersson och Anders Stenberg, studenter på hälsopedagogiska programmet vid 
högskolan i Gävle, har fått i uppdrag av Sandvik Materials Technology AB att utföra en 
utvärdering av den sjuk- och friskanmälningstjänst som två bolag inom Sandvik koncernen 
köper från Unimed Care AB. Utvärderingen kommer att presenteras som ett examensarbete 
inom pedagogik C. 
 
Medarbetares hälsa är avgörande för en organisations produktivitet, effektivitet och 
lönsamhet. Därmed kan inte sambandet mellan sjukfrånvaro och arbetsplats dementeras (SOU 
2002:5). Arbetsgivare och företag jobbar på olika sätt för att främja hälsa, minska risken för 
sjukfrånvaro och arbetsskador, samt minska risken för olyckor. Detta för att reducera 
kostnaderna för sjukskrivningar. På marknaden finns många aktörer och metoder som är mer 
eller mindre effektiva.  
 
Arbetsgivaren och arbetstagaren har båda ett ansvar vad det gäller hälsa och arbetsplats 
(Iseskog 2005). En av många åtgärder de två bolagen inom Sandvik koncernen gjort är att 
köpa en sjuk- och friskanmälningstjänst med telefonrådgivning från Unimed. Anledningarna 
är att bolagen vill underlätta för flödeschefernas arbete med personalfrågor, att ge den 
anställde medicinsk rådgivning vid sjukdom, samt få en bra och användbar statistik över 
sjukfrånvaron. Detta tillsammans önskas ge en lägre kostnad och hjälpa individen att snabbare 
komma tillbaka till arbetet. 

1.1. Sandvik AB i stort 
1862 grundades Högbo Stål & Jernwerks av G F Göransson, vilket kom att utvecklas till det 
vi idag känner som Sandvik AB (Sandvik 2009:a). Göransson var först med att använda sig av 
bessemermetoden1. 1972 fick företaget namnet Sandvik AB. Affärsområdena Saws and Tools 
såldes 1999 och Sandviks verksamhet kom att koncentreras till tre kärnområden, se figur 1 
nedan. Verktyg i hårdmetall och snabbstål för metallbearbetning, samt ämnen och 
komponenter i andra hårda material, maskiner och verktyg för bergavverkning, samt rostfri 
och höglegerad stål, specialmetaller, motståndsmaterial och processystem. Sandvik är nu en 
verkstadskoncern med verksamhet i 130 länder med huvudkontor i Sandviken. Koncernen har 
omkring 50 000 medarbetare och omsätter årligen cirka 93 miljarder kronor. Företaget är 
världsledande och högteknologiskt.  
 
Sandviks affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som bidrar till att 
förbättra kunders produktivitet och lönsamhet. Sandvik AB ägs av aktieägarna och de största 
aktieägarna är AB Industrivärlden, följt av Morgan Chase Bank och Handelsbankens 
Pensionsstiftelse. Styrelseordförande är Clas Åke Hedström och verkställande direktör och 
koncernchef är Lars Pettersson (ibid.). 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 En speciell stålframställningsprocess som uppfanns av Henry Bessemer och patenterades 1855. 
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Figur 1: Organisationsschemat återfinns på www.sandvik.se. 

1.1.2. Bolag inom Sandvik som deltar i utvärderingen 
Nedan presenteras de två bolag inom Sandvik som köper tjänster av Unimed, samt 
jämförelsebolagen. Sjukfrånvaro, antalet medarbetare, fördelning mellan män och kvinnor, 
kostnader för sjukskrivningar och kostnader för tjänsten presenteras årsvis. Informationen 
nedan är en sammanställning av material från kontaktpersoner på respektive bolag, samt 
ansvarige för utvärderingen. Inom bolagen kallas gruppcheferna för flödeschefer. Den 
benämningen kommer att användas i utvärderingen. 
 
SMC Tools AB  
SMC - Sandvik Mining Construction är världsledande inom affärsområden som berör 
utrustning och lösningar för mineralprospektering2, brytning av hårda och mjuka bergarter 
under jord, ovanjordsbrytning och hantering av bulkmaterial3 (Mining and Construction 
2009). Bakom SMC:s produkter finns avancerad forskning och utveckling, ett nätverk av 
återförsäljare och expertis som ger service och utbildning om produkterna på plats. Företaget 
lägger stor vikt vid direktservice och direktkontakt med sina kunder. Organisationen har över 
3 500 servicetekniker som är globalt utplacerade för att vara till tjänst för kunderna (ibid.).  
 
SMC Tools AB började köpa tjänster av Unimed under våren 2006. För att ta del av diagram 
för sjukskrivningar åren 2006, 2007 och 2008 se bilaga 1. 
 
2006 hade SMC Tools AB 472 anställda, varav 103 kvinnor och 369 män 
(visstidsanställningar är ej inräknat). Den totala kostnaden för sjuk- och 
friskanmälningstjänsten var 185 215 kronor. I januari var totalt 7,5 procent av medarbetarna 
någon gång sjukskrivna, det innebär 6,4 procent av männen och 11,4 procent av kvinnorna. I 
februari och september var det totala antalet sjukskrivningar som högst och som lägst från 
april till augusti. Männens sjukfrånvaro var högst i januari med 6,4 procent och som lägst från 
april till augusti. Kvinnornas sjukfrånvaro var som högst i februari, november och december. I 
april minskade antalet sjukskrivningar och var som lägst i juli. 
 

                                                 
2 Prospektering - systematiskt letande efter malm, olja, gas, kol, vatten, industriella mineral och berg- och 
jordarter. 
 
3 Bulkmaterial – är som fraktas i stora lastrum på fartyg. För att kunna transportera bulkmaterial krävs speciella 
maskiner för lastning och lossning på och av fartyg. 

   3

http://www.sandvik.se/


 
 
 
Antalet anställda 2007 var 523 medarbetare, 113 kvinnor och 410 män (visstidsanställningar 
är ej inräknat). Den totala kostnaden för sjuk- och friskanmälningstjänsten var 231 693 
kronor. Under året var den totala procenten för sjukskrivningar lägre än 2006. Högst var den 
totala sjukfrånvaron i februari och lägst i juli. Männens sjukfrånvaro var som högst i februari 
och som lägst i juli. Kvinnornas sjukfrånvaro var som högst i januari och februari och som 
lägst i juli. 
 
2008 arbetade 582 på SMC Tools AB. Av dessa medarbetare var 137 kvinnor och 445 män 
(visstidsanställningar är ej inräknat). Av 582 medarbetare var då 210 tjänstemän och 372 
kollektivarbetare. Den totala kostnaden för sjuk- och friskanmälningstjänsten var 278 409 
kronor. Den totala sjukfrånvaron var lägre än både 2006 och 2007. Som högst var den i 
februari och som lägst i juli. Männens sjukfrånvaro var som högst i mars och som lägst i juli. 
Kvinnornas sjukfrånvaro var som högst i februari och som lägst även den i juli. 
 
Figur 2: Beskrivning av SMC Tools AB:s utbetalda sjuklöner. 
SMC Tools AB:s utbetalda sjuklöner: 
 
   2006 2007 2008 
 
Kollektivarbetare:  2 636 000 2 312 000 2 425 000 
Tjänstemän:  483 000 374 000 501 000 
 
Totalt:   3 119 000 2 686 000 2 926 000 
Antal medarbetare:  472 523 582 
 
Kvot (total utb.sjuklön/antal medarb.:) 6 608 5 136 5 027 
Procentuell minskning (5027/6608 =0,76   100-76= 24): 24%   
 
Dessa siffror är endast utbetalda sjuklöner, vilket innebär att kostnader för ersättare och 
eventuell utbildning för denne inte är inräknat. 
 
Kvoten (totalt utbetalda sjuklöner/antalet medarbetare) har kraftigt minskat (med 24 procent) 
mellan åren 2006 och 2008. Det kan förklaras med att bolagets arbete med att minska 
sjukfrånvaro har gett resultat. Utbetalda sjuklöner har minskat samtidigt som antalet 
medarbetare har ökat. De utbetalda sjuklönerna är ungefär lika 2007 och 2008 vilket kan bero 
på att personer med olika löner varit sjuka, löneförhöjningar och förändringar i regler 
angående sjukersättning. 
 
Förutom de tjänster som SMC Tools AB köper från Unimed har de kontinuerliga hälso- och 
rehabiliteringsarbeten. Varje år träffas både en skyddskommitté och en 
rehabiliteringskommitté vid fyra tillfällen vardera. Varje månad görs avstämningar med de 
fackliga parterna, chefer och företagshälsovården då statistik från Unimed presenteras och 
aktuella ärenden diskuteras. Personalvårdsronder görs en till två gånger per år. 
 
Inom SMC hålls även öppen sköterskemottagning på företagshälsovården en timme i veckan. 
Det innebär att medarbetarna kan gå dit utan att boka tid. En sjukgymnast/ergonom finns 
tillgänglig för medarbetarna en och en halv timme i veckan. Företaget har även köpt 
hälsoundersökningar externt, vilka de senaste fem åren har varit riktade mot medarbetare över 
45 år. Kollektivarbetare har möjlighet att ta skiftarbetarkörkort via företagshälsovården. 
Skiftarbetarkörkortet innebär information om ämnen som hälsa, kost, motion och sömn. I 
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körkortet har det även ingått en riskbruksutbildning angående alkoholvanor. Även 
tjänstemännen har möjligheten att genomföra riskbruksutbildningen. 
 
AB SMT/PU-Wire  
Bolaget tillverkar produkter i rostfritt stål, speciallegeringar4 och motståndsmaterial (SMT 
2009). Företaget är en av världens främsta tillverkare av rostfritt specialstål. Produkterna kan 
tillgodoses med olika tekniska egenskaper för att passa olika komponenter som fjädrar och 
verktyg som mäter noggrannhet och exakthet. Företaget har produktion i Sverige, Spanien, 
USA, samt Brasilien. Största anläggningen för tillverkning finns i Sandviken (ibid.). 
 
AB SMT/PU-Wire började köpa tjänster av Unimed under hösten 2006. För att ta del av 
diagram för sjukskrivningar åren 2006, 2007 och 2008 se bilaga 1. 
 
I juli 2006 hade AB SMT/PU- Wire 276 medarbetare, 40 kvinnor och 236 män. Den totala 
kostnaden för sjuk- och friskanmälningstjänsten från augusti till december var 66 663 kronor. 
I januari, september, oktober och november var den totala sjukfrånvaron hög och över åtta 
procent. Under april, maj och juni var den totala sjukfrånvaron låg och som lägst i juli. 
Männens sjukfrånvaro var högst i november med 9,2 procent och som lägst i och juni med 4 
procent. Kvinnornas sjukfrånvaro var som högst i januari med 13, 7 procent, men antalet 
sjukskrivningar var även högt i februari, juni och september. I april var antalet sjukskrivningar 
lägre och som lägst i november med 5,5 procent. 
 
2007 arbetade 270 personer inom AB SMT/PU- Wire, 32 kvinnor och 238 män. Den totala 
kostnaden för tjänsten var 117 034 kronor. Den totala sjukfrånvaron lägre än 2006. Högst var 
den i februari med 7,8 procent och som lägst i september med 4 procent. Männens 
sjukfrånvaro var som högst i februari med 7,6 procent och som lägst i september med 4,1 
procent. Kvinnornas sjukfrånvaro var som högst i februari med 9,8 procent och som lägst i 
augusti med 2,2 procent. 
 
2008 var antalet medarbetare 277 stycken, 33 kvinnor och 244 män. Av dessa medarbetare 
var 74 tjänstemän och 203 kollektivmedarbetare. Den totala kostnaden för sjuk- och 
friskanmälningstjänsten var 112 190 kronor. Den totala sjukfrånvaron lägre än både 2006 och 
2007. Som högst var sjukfrånvaron i oktober och december med 5,5 procent och som lägst i 
juli med 2,9 procent. Männens sjukfrånvaro var som högst i november och december båda 
månaderna med 5,6 procent. Som lägst var sjukfrånvaron i juli med 3,1 procent. Kvinnornas 
sjukfrånvaro var som högst i januari och oktober med 8,1 och 8,2 procent. I augusti och 
november var kvinnornas sjukfrånvaro som lägst med 1,2 procent. 
 

 

4 Legeringar - legering innebär att ett material med metalliska egenskaper förenas med ett annat material. 
Legeringar har stor teknisk betydelse då rena metaller ofta är för mjuka och inte kan användas i praktiken. I en 
legering kan hårdheten och styrkan hos metaller ökas. 



 
 
 
Figur 3: AB SMT/PU-Wire:s utbetalda sjuklöner. 
AB SMT/PU-Wire:s utbetalda sjuklöner: 
 
   2006 2007 2008 
Antal medarbetare:  276 270 277 
 
Av olika anledningar saknas uppgifter om utbetalda sjuklöner. Då sjukskrivningarna 
procentuellt har minskat mellan 2006 -  2008 och antalet medarbetare ungefär varit lika är 
det sannolikt att även utbetalda sjuklöner har reducerats. 

Förutom Unimeds tjänster arbetar företaget aktivt med rehabiliteringsfrågor. Det finns en 
gemensam process och ett samarbete med Manpower hälsopartner för att tidigt fånga upp 
individer i riskzonen och förhindra längre sjukskrivningar. Bolaget arbetar för att säkerställa 
att organisationen stöttar medarbetare att komma tillbaka från sjukskrivning. Detta gäller 
individer som har upprepad korttidsfrånvaro eller längre sjuskrivningar. 

 
Jämförelsebolaget: avdelningen använder inte Unimeds tjänster. På avdelningen arbetar 146 
medarbetare, varav 46 kvinnor och 100 män. Av dessa medarbetare är 126 kollektivarbetare 
och 20 tjänstemän. Då medarbetare är sjuka ringer de till sin chef och meddelar det, samt när 
de beräknar vara tillbaka. För att ta del av diagram för sjukskrivningar åren 2006, 2007 och 
2008 se bilaga 1. 
 
2006 var den totala sjukfrånvaron som högst i januari och som lägst i juli. Sjukfrånvaron för 
kvinnorna var som högst i mars med 11,9 procent och som lägst i juni med 3,5 procent. 
Männens sjukfrånvaro var som högst i januari med 6,4 procent och som lägst i juli med 2,2 
procent. 
 
2007 var den totala sjukfrånvaron lägre än föregående. Högst var sjukfrånvaron i februari med 
5,4 procent och som lägst i augusti med 1,7 procent. Sjukfrånvaron för kvinnorna var som 
högst i februari med 7,8 procent och som lägst i november och december med 1,1 procent. 
Sjukfrånvaron för männen var som högst i februari med 4,8 procent och som lägst i augusti 
med 1,1 procent. 
 
Under 2008 förändrades sjukskrivningsstatistiken. Kvinnornas sjukfrånvaro minskade tydligt i 
jämförelse med männens, i förhållande till åren innan. Den totala sjukfrånvaron var som högst 
i februari med 5,3 procent och som lägst i juli med 0,1 procent. Sjukfrånvaron för kvinnorna 
var som högst i september med 4,1 procent och i juli hade inte kvinnorna någon sjukfrånvaro. 
Männens sjukfrånvaro var som högst i februari med 5,5 procent och som lägst i juli med 0,2 
procent. 
 
Figur 4: Jämförelsebolagets utbetalda sjuklöner. 
Jämförelsebolagets utbetalda sjuklöner: 
 
Av olika anledningar saknas uppgifter om utbetalda sjuklöner. Då sjukskrivningarna 
procentuellt har minskat mellan 2006 och 2008 är det sannolikt att även utbetalda sjuklöner 
har reducerats. 
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Under många år har jämförelsebolaget samarbetat med företagshälsovården och kritiskt 
granskat arbetsplatser, för att få medarbetare att arbeta ergonomiskt. Detta för att förhindra 
förslitningsskador framför allt i rygg, axlar, nacke och armar. 
 
För att minska risken för långtidssjukskrivningar arbetar organisationen utifrån tre olika 
forum. I skyddskommittén är hela organisationen, totalt fem verkstäder, representerade. Alla 
fabrikschefer och fackets skyddsombud finns med i kommittén. Frågor som berör om 
arbetsplatser kan orsaka tillbud eller arbetsskador diskuteras. Alla tillbud diskuteras inom 
kommittén som fattar beslut om eventuell ombyggnad av arbetsplatsen eller särskilda 
säkerhetsåtgärder. I rehabiliteringskommittén diskuteras frågor och ärenden angående 
långtidssjukskrivningar. Personer som kan vara i riskzonen definieras. Det handlar om 
förebyggande åtgärder för att förhindra sjukskrivning som förändringar i arbetsplats eller en 
kortare rehabilitering på Kanarieöarna eller Högbo, vilket en stiftelse inom Sandvik 
koncernen betalar. I kommittén finns verkstäder representerade när de har fall att ta upp eller 
tillbud att diskutera. På varje lokal verkstad utförs personalvårdsronder 4-5 gånger per år. 
 
I kommittéer har beslutats att en rehabiliteringsutvärdering ska genomföras efter fyra 
sjukfrånvarotillfällen under ett år. Då ordnas ett möte med den berörda personen, 
rehabiliteringsutredare, företagshälsovården och medarbetarens chef för att utföra en 
utredning. Detta görs för att så tidigt som möjligt uppmärksamma individer i riskzonen. Syftet 
med utredningen är att hjälpa och stötta medarbetaren. 
 
För att försöka minska korttidssjukfrånvaron har jämförelsebolaget utformat en 
handlingsplan. Det har diskuterats om vad som är rimlig korttidsfrånvaro. För närvarande är 
den satt till 1-7 dagar. Många medarbetare går till jobbet och arbetar trots att de är sjuka då de 
känner sig pressade att jobba. Det har gjort att avdelningen har hög sjuknärvaro, vilket har 
resulterat i att medarbetare smittar varandra. Detta har diskuterats mycket och medarbetare 
uppmuntras att inte jobba när de är sjuka. Bolaget erbjuder även samtliga medarbetare gratis 
influensavaccination i slutet av hösten. Korttidsfrånvaron är som högst bland yngre 
medarbetare och lägre bland äldre. Det förklaras (av jämförelsebolaget) med att många av de 
yngre medarbetarna har barn på dagis eller i skola där många sjukdomar sprids. 
 
Figur 5: SMC Tools AB, AB SMT/PU-Wire & jämförelsebolagens genomsnittliga 
sjukfrånvaro: 
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Diagrammet visar hur den genomsnittliga sjukfrånvaron inom bolagen har sjunkit mellan åren 
2006 och 2008.  

1.2. Unimed Care AB 
Unimed Care AB är ett företag som inriktar sig på medicinsk rådgivning via telefon (Unimed 
2009:a). Företagets tjänster syftar till att bidra med friskare medarbetare och genom detta en 
höjd produktivitet hos sina kunder, samt förhindra långvarig sjukfrånvaro. 
Unimed grundades 2003 och har idag en omsättning på cirka 10 miljoner kronor om året 
(ibid.). Förutom medicinsk telefonrådgivning har företaget tjänster inom personlig coachning, 
ledarskapsutveckling, chefs coachning och organisationsutveckling (Unimed 2009:b). 
 
Unimed ansvarar för att via telefon ta emot sjukanmälningar från sina kunder. Utbildade 
sjuksköterskor tar emot inkommande samtal och föreslår individanpassade åtgärder för att 
medarbetaren snabbast ska bli frisk och kunna återgå till arbetet. Medarbetaren följs upp 
under sjukfrånvaron med syfte att motivera medarbetaren till att följa eventuell behandling för 
att snabbt tillfriskna. Information om sjukanmälan och när medarbetaren beräknas att vara 
tillbaka i tjänst vidarebefordras till medarbetarens chef. Efter tre dagar följer sjuksköterska på 
Unimed upp medarbetaren och om individen är frisk återgår han eller hon till arbetet. 
Friskanmälan vidarebefordras till flödeschefen. Varje månad får personalansvarig hos 
Unimeds kunder ta del av statistik och rapporter om vilka medarbetare som varit sjuka, hur 
många gånger varje anställd har varit borta, det totala antalet sjukdagar och vilka sjukdomar 
som drabbat medarbetarna. Detta för att ge en översikt över organisationen och vad som 
kräver extra resurser. Företaget tar emot sjuk- och friskanmälningar dygnet runt (ibid.). 

2. Bakgrund 
Nedan följer en beskrivning av dagens kunskapsläge och teorier som är relevanta för 
utvärderingen.  

2.1. Arbetsmiljölagen 
Arbetsgivare är skyldiga att arbeta med frågor angående arbetsmiljö för att förebygga ohälsa 
och minska risken för olycksfall i arbetet (Arbetsmiljölagen 2009). Lagen ligger till grund för 
flera insatser på företag och i lagen beskrivs arbetsgivarens ansvar. Nedan presenteras därför 
arbetsmiljölagen och dess syfte. 
  
Arbetsmiljölagen i Sverige har två övergripande syften, vilka är sammanfattade i lagens första 
paragraf (ibid.).   
 

”Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att 
även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö” 

(Arbetsmiljölagen 2009, s 13). 
 
I arbetsmiljölagens andra kapitel finns tio paragrafer om vad som gäller för att det ska skapas 
en ”god arbetsmiljö”. Under paragraferna står att arbetsförhållandena ska vara anpassade till 
att människor har olika förutsättningar. Möjligheter till variation, sociala kontakter samt 
samarbete ska eftersträvas. Arbetsgivare har ansvaret att arbetet planeras så att det kan 
genomföras i en sund och säker miljö. Lokalerna ska vara konstruerade och utrustade på bästa 
sätt ur arbetsmiljösynpunkt.  
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Åtgärder för skydd mot skada genom fall, ras, brand, explosion, elektrisk ström och tekniska 
konstruktioner som maskiner och redskap ska genomföras. Om inte arbetsgivaren kan ge ett 
tryggt skydd mot ohälsa och olycksfall ska personlig skyddsutrustning användas vilket 
arbetsgivaren ska stå för. Personlig hygien, plats för förtäring och vila, samt första hjälpen 
redskap vid olycksfall eller sjukdom ska finnas i den omfattning som arbetets karaktär kräver. 
En skyddskommitté ska finnas vid en arbetsplats där arbetstagare regelbundet sysselsätts och 
är minst femtio stycken. Denna kommitté ska vara representerad av arbetsgivaren och 
arbetstagarna. På platser med färre antal medarbetare ska även där finnas en skyddskommitté 
om arbetstagarna själva begärt detta (ibid.).  

2.1.1. Ansvar hos arbetstagaren 
Arbetstagaren har också ett ansvar för arbetsmiljön (Iseskog 2005). För att en god arbetsmiljö 
ska existera förutsätter arbetsmiljölagen att arbetsgivaren och arbetstagaren samarbetar på 
bästa sätt. Arbetstagaren bör medverka i arbetsmiljöarbetet, delta i genomförandet av åtgärder 
för en tillfredsställande arbetsmiljö, följa de föreskrifter som finns, samt utnyttja skyddskläder 
och skyddsanordningar i arbete som kräver det. Till skillnad mot arbetsgivaren har inte 
arbetstagaren något straffrättsligt ansvar för arbetsmiljön, men en medarbetare kan bli straffad 
för att ha utfört sitt arbete oaktsamt eller slarvigt om det skulle kunna leda till vållande till 
kroppsskada (ibid.). 

2.2. Sjukskrivningar ur ett nationellt perspektiv 
Många faktorer påverkar sjukfrånvaron (SOU 2002:5). Kunskaper, värderingar och attityder 
är faktorer som påverkar den enskilda medarbetarens inställning till och agerande i samband 
med sjukdom och sjukfrånvaro. Arbetsgivaren har värdefull kunskap om samspelet mellan 
förhållandena på arbetsplatsen och arbetstagaren. Arbetsrelaterad ohälsa orsakar stora 
kostnader för samhället (ibid.). Att arbeta för att en medarbetare ska kunna komma tillbaka till 
arbetet är en viktig målsättning för folkhälsan och samhällsekonomin då kostnaderna för 
sjukskrivningar är höga (Regeringen 2009). 
 
Regeringen hävdar att förutom en medarbetares fysiska och/eller psykiska besvär vid 
långvarig sjukskrivning undanhålls han eller hon från sitt normala sociala liv i 
arbetssituationen. Detta kan i sig utgöra ett hinder för återgång till arbete. Det krävs att 
arbetsförhållanden anpassas efter medarbetarens förmåga. Detta skulle kunna leda till att 
många sjukskrivningar kan undvikas eller förkortas. Genom anpassade arbetskrav och/eller 
arbetsförutsättningar kan rehabiliteringsprocessen påskyndas och arbetsplatsen blir därmed en 
förutsättning för tillfrisknande (ibid.). 
 
Risken för långtidssjukskrivning ökar i samband med stigande ålder (Järvholm & Olofsson 
2005). Den vanligaste orsaken bakom sjukskrivningarna i Sverige är besvär i rörelseorganen. 
Risken för långtidssjukskrivningar är även högre inom arbetaryrken. Faktorer som kan hindra 
långtidssjukskrivningar är trivsel med yrket och hög arbetsmotivation (ibid.). De stora 
sjukdomsgrupperna vid både långtidssjukskrivningar och förtidspensionering är sjukdomar i 
rörelseorganen, psykiska sjukdomar och sjukdomar i cirkulationsorganen (SBU 2003). 
Kvinnorna är överrepresenterade bland sjukdomar i rörelseorganen och männen 
överrepresenterade bland sjukdomar i cirkulationsorganen. Psykiska sjukdomstillstånd har 
ökat sedan 1990-talet och då främst bland kvinnor (ibid.). 
 
Idag har arbetsgivaren ansvar för insatser som förebygger ohälsa och olycksfall på 
arbetsplatsen, för att arbetsförhållanden ska anpassas till medarbetarens särskilda 
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förutsättningar och för utredning av medarbetarens behov av rehabiliteringsåtgärder (SOU 
2002:5). Arbetsgivaren har även ansvar för de åtgärder som sätts in för att medarbetaren ska 
kunna återgå till arbete, samt ett fortsatt ansvar för att medarbetare som på grund av sjukdom 
har nedsatt arbetsförmåga (Regeringen 2009).  
 
Ohälsotalet var i januari 2009 35,5 (Försäkringskassan 2009). Det innebär en minskning med 
6,8 procentenheter i Sverige de senaste tolv månaderna. Ohälsotalet är försäkringskassans 
mått på frånvarodagar som ersätts med pengar från sjukförsäkringen. Talet räknas under en 
12-månadersperiod och varje tiondel i ohälsotalet motsvarar cirka 600 000 dagars 
sjukfrånvaro (ibid.). Förändringar i sjukfrånvaron speglar inte endast förändringar av den 
verkliga sjukligheten, utan även hälso- och sjukvårdens omfattning och resurser, samt praxis 
och kostnader så väl inom sjukvården som försäkringssystemet (Eriksson 2009). 
 
Den 1 juli 2008 infördes nya regler angående sjukförsäkringen och rehabiliteringskedjan 
(Försäkringskassan 2009). Arbetsförmågan bedöms vid tre fasta tidpunkter och då vid tre 
månader, sex månader och tolv månader. Vid dag 181, i sjätte månaden, ska arbetsförmågan 
provas mot hela arbetsmarknaden om inte utredningen visar att medarbetaren med stor 
sannolikhet kommer att kunna gå tillbaka till sitt arbete (ibid.). 
 
Mellan åren 1983-2001 var både Norges och Nederländernas sjukfrånvaro lika hög som 
Sveriges (Regeringen 2009). Vilket är ansenligt mycket högre än exempelvis Danmark, 
Finland, Frankrike, Storbritannien och Tyskland. I alla åldersgrupper i samtliga länder, med 
avvikelse för Tyskland, är kvinnors sjukfrånvaro högre än männens. I Sverige är skillnaden 
som störst. Efter 2001 har Sverige haft högst sjukfrånvaro (ibid.). 
 
Arbetsplatsen är den viktigaste arenan för att på ett effektivt sätt kunna förebygga 
långtidssjukskrivningar och för att kunna minska sjukdomen oavsett hur sjukdomen har 
skapats (SOU 2002:5). Aktiv sjukskrivning innebär att individen får större inflytande över 
vård och behandling (Järvholm & Olofsson 2005). Sjukskrivning ska aldrig betraktas som ett 
”vilotillstånd” utan alltid som en pågående process (ibid.). 

2.2.1. Vem betalar sjuklön och vem får ersättning? 
Vid sjukfrånvaro är den första dagen en karensdag vilket innebär en dag då ingen ersättning 
betalas ut (Försäkringskassan 2008). Under en sjukperiod betalar arbetsgivaren sjuklön till sin 
medarbetare från dag 2 till dag 14. Om arbetsförmågan därefter är nedsatt med minst en 
fjärdedel betalar försäkringskassan sjukpenning från och med dag 15. Det finns ingen regel 
för hur länge en person kan få sjukpenning däremot ska försäkringskassan senast ett år efter 
sjukanmälan ha utrett om sjukpenningen kan bytas ut mot sjukersättning eller 
aktivitetsersättning.  
 
Aktivitetsersättning är det som tidigare kallats förtidspension och sjukbidrag. Dessa 
ersättningar beviljas individer som är mellan 19 och 64 år gamla, samt som av medicinska 
skäl har fått sin arbetsförmåga nedsatt med minst en fjärdedel under minst tolv månader. 
Arbetsförmågan bedöms i relation till arbetsmarknaden. Aktivitetsersättning som beviljas 
individer som är mellan 19–29 år gamla är alltid tidsbegränsad. Sjukersättning beviljas endast 
individer som är mellan 30 och 64 år gamla (ibid.). 
 
I Sverige har det arbetats för att successivt lägga över större ansvar för sjukskrivning, 
rehabilitering och förebyggande åtgärder på arbetsgivarna (Försäkringskassan 2008). 
Målsättningen har hela tiden varit att medarbetaren vid återgången till arbete ska kunna återgå 
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till sin ordinarie arbetsgivare. Vid regeringsskiftet hösten 2006 har den nya regeringens 
strategi handlat om att genomföra olika lättnader för Sveriges arbetsgivare (ibid.). 

2.2.2. Sjukskrivningar ur ett genusperspektiv 
Svenska kvinnors sjuktal har från 1980 varit högre än männens (Gustafsson & Lundberg 
2004). Före det var det en tid på cirka tio år då männens sjuktal var högre än kvinnornas. 
Under perioden 1987-2001 var kvinnornas sjukfrånvaro i genomsnitt omkring 54 procent 
högre än männens (Försäkringskassan 2009). Differenserna har tilltagit och 2002 låg kvinnors 
sjuktal 77 procent högre än männens (Gustafsson & Lundberg 2004). Ett samband finns 
mellan sjukskrivningar och graviditet vilket grundar sig i att skillnaderna är som störst i 
åldersgruppen 25 – 39 år, då de flesta kvinnor föder barn (ibid.).  
 
Knutsson & Goine (1998) kom fram till att kvinnor hade högre långtidssjukfrånvaro än män, 
men att detta inte var jämförbart då det handlade om olika yrken. Däremot visade det sig att 
inom det enda yrket där både män och kvinnor arbetade hade männen en större förekomst av 
långtidssjukfrånvaro. En likhet mellan män och kvinnor var att med åldern ökade antalet 
långtidssjukskrivningar. Den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivningar inom samtliga 
åldersgrupper var muskuloskelektala symptom5. Kardiovaskulära symptom6 var vanligare 
bland individer med högre ålder. Psykiska besvär samt allergi var mer vanligt bland yngre 
individer (ibid.). 

2.2.3. Sjukskrivningar ur ett historiskt perspektiv  
Under början av 1980-talet hade både män och kvinnor en nedgång i antalet sjukskrivningar 
(Gustafsson & Lundberg 2004). Vilket kan förklaras med en ökad arbetslöshet och 
lågkonjunktur (ibid.). Under första halvan av 1990-talet föll sjukfrånvaron i Sverige för alla 
åldersgrupper (Försäkringskassan 2002). En tänkbar förklaring är att många personer med 
långa sjukskrivningar förtidspensionerades mellan 1992 och 1993. En annan tänkbar 
förklaring är att uppgift om de 14 första dagarna en medarbetare är sjuk inte ingår i statistiken 
från 1992 (SBU 2003). Dessutom förändrades reglerna för sjukersättning under åren 1991 – 
1998, vilket också kan vara en förklaring (ibid.). Under senare delen av 1990-talet ökade 
sjukfrånvaron igen för samtliga åldrar (Försäkringskassan 2002). 2001 sjönk dock siffrorna 
bland de äldre samtidigt som den fortsatte att gå uppåt hos de yngre grupperna. Något att ha i 
åtanke är att det skedde samtidigt som marknadsläget på nytt vände uppåt (ibid.). 

2.2.4. Vad har orsakat den höga sjukfrånvaron? 
Marklund, Bjurvald, Hogstedt, Palmer, & Theorell (2005) menar att den höga sjukfrånvaron 
beror på flera olika faktorer. Förändringstrycket i arbetslivet har bidragit till en minskad 
tolerans för olikheter rörande prestation. Det i kombination med medarbetares upplevelse av 
ökade krav, mindre handlingsutrymme i arbetet och låg rörlighet på arbetsmarkanden ökar 
risken för stressrelaterade besvär, samt att arbetskraften blir allt äldre. Vid 
funktionsnedsättning blir många personer sjukskrivna istället för att få möjligheten att byta 
arbete och komma vidare i arbetslivet. Även misslyckande inom administrationen av 
sjukpennings- och sjukersättningssystemet är en förklaring. Andra faktorer som ses som 
bidragande är belastningar i privat- och familjeliv, ökande alkoholkonsumtion och ökad 
övervikt i kombination med rökning, samt en ökad tendens att ta ut sjukskrivning istället för 
föräldraledighet eller att vara arbetslös (ibid.). 

 
5 Smärta i kroppens rörelseorgan. 
6 Sjukdomar som drabbar kroppens cirkulationsorgan så som hjärta och blodkärl.  
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Omorganisationer och nedskärningar berörde många människor under 90-talet och samtidigt 
som tempot i arbetslivet har ökat (Arbetsmiljöverket & Statistiska Centralbyrån 2001). Att 
arbeta och veta att företaget har planer på neddragningar och uppsägningar utgör för många 
människor stora påfrestningar på hälsan. Situationen i sig är stressframkallande och är det 
dessutom svårt att få ett nytt likvärdigt arbete på bostadsorten kan även det utgöra en 
stressfaktor för många. Med högkonjunkturen minskade neddragningar i jämförelse med 90-
talet och det blev lättare att finna ett likvärdigt arbete på sin bostadsort (ibid.). Arbetslösheten 
i Sverige har ökat i jämförelse med 2008 (SCB 2009). I februari 2009 var totalt 387 000 
personer arbetslösa. Det är en ökning med 94 000 personer i jämförelse med året innan, vilket 
innebär att arbetslösheten uppgick till 8 procent. Detta på grund av den rådande finanskrisen i 
världen (ibid.). 

2.3. Påverkansfaktorer som är betydande för att hindra 
sjukskrivningar och främja en god rehabilitering 
För att kunna utföra att bra arbete och trivas på sin arbetsplats är det viktigt med socialt stöd i 
arbetet (Arbetsmiljöverket & Statistiska Centralbyrån 2001). I vissa fall kan det innebära 
möjligheter till praktiskt hjälp med arbetsuppgifter, men det som många gånger är avgörande 
är den sociala gemenskapen med stöd och uppmuntran när arbetet känns besvärligt. Det 
sociala stödet underlättar den enskilde medarbetarens förutsättningar för att orka med sin 
arbetssituation även om arbetet innebär höga krav och liten egenkontroll. Saknas socialt stöd i 
krävande arbetssituationer ökar risken för negativ stress och ohälsa (ibid.). 
 
Två viktiga faktorer för att kunna bibehålla arbetsförmågan och hindra sjukskrivningar är att 
medarbetare har ett fysiskt icke-ansträngande jobb och arbetar på en arbetsplats som inte har 
några planer på att stänga ner verksamheten (Lindberg, Vingård, Josephson & Alfredsson 
2005). Även individens ålder, utbildning, familjesituation och privatekonomi har betydelse, 
samt individens humör och energi under arbetet (ibid.). 

 
För att motverka långtidssjukskrivningar bland kvinnor är arbetsgivaren, personal inom 
hälsovården och tjänstemän inom försäkringskassan viktiga aktörer (Ockander, Timpka & 
Nyce 2005). Ett stöd från dessa aktörer och en övertygelse bland samtliga individer i kvinnans 
omgivning att hon ska gå tillbaka till arbetet är betydande. Kvinnan måste bli tagen på allvar 
och hennes egen roll är viktig. Ett gott samarbete mellan aktörer och kvinnan själv visade sig 
vara avgörande för att rehabiliteringen ska kunna bli lyckosam. Detta för att förhindra att 
kvinnan blir lämnad ensam och bortglömd. För kvinnan själv behövs någon att prata med, 
någon som kan lyssna på hennes funderingar och tankar om hennes situation. Kvinnan bör 
även agera för att inte tappa sina sociala kontakter när hon är sjuk, särskilt på arbetsplatsen 
(ibid.). 
 
För att en medarbetare ska kunna återgå till arbete krävs medicinska, psykologiska, 
pedagogiska, sociala och tekniska insatser som kombineras efter individens behov, 
förutsättningar och intresse (Järvholm & Olofsson 2005 och Eriksson 2009). Ansvaret är delat 
mellan arbetsgivaren, sjukvården, företagshälsovården, kommunen och försäkringskassan. En 
av grundförutsättningarna för god rehabilitering är att den påbörjas i ett tidigt stadium, men 
även att rätt problem är benämnt, patienten bekräftad och en behandling påbörjad (Järvholm 
& Olofsson 2005). Det är dock inte ovanligt att patientens besvär inte är diagnostiserat, vilket 
försvårar rehabiliteringen (ibid.). 
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I en undersökning (Östlund, Cedersund, Alexandersson & Hensing 2005) berättade 
respondenterna om sina egna erfarenheter av faktorer som är av hindrande eller främjande 
karaktär för rehabiliteringsprocessen. Den viktigaste faktorn i rehabiliteringen var att hitta 
stödjande relationer i processen. Faktorer som främjande rehabilitering var att individen 
upplevde att han eller hon blev behandlad som en unik person, behandlad som ett subjekt, 
blev lyssnad till, tillfrågad om behandling och fick en individuell anpassad behandling. 
Faktorer som försvårade en god rehabilitering var då individer upplevde att de blev 
behandlade som en i mängden, blev behandlad som ett objekt, inte blev lyssnad till, inte blev 
tillfrågad om behandling och fick en standardiserad behandling (ibid.). Då många individer 
förblir sjukskrivna är det viktigt att se de faktorer som hindrar medarbetare tillbaka till arbete 
(Eriksson 2009). 

2.4. Pedagogiska modeller som är relevanta för utvärderingen 
Det finns många teorier och modeller som kan förklara en individs agerande, beteende och 
vad som ligger till grund för en individs hälsorelaterade överväganden. Health Belief Model 
och Social Learning Theory kan vara till hjälp för att förstå orsaken till sjukskrivningar. 
Varför medarbetare väljer att följa eller inte följa de råd som ges vid telefonrådgivning, varför 
medarbetare väljer att utnyttja eller inte utnyttja tjänsten, samt förstå vad som ligger till grund 
för att flödescheferna arbetar eller inte arbetar med statistiken som tjänsten ger. Därför 
presenteras dessa nedan. 
  
Health Belief Model 
En individ kan uppleva en hälsorelaterad handling som effektiv för att minska hot av skada 
eller sjukdom, men samtidigt även uppleva handlingen i sig som olämplig, dyr, obehaglig, 
smärtsam och/eller irriterande (Becker 1974). Dessa negativa aspekter kan utgöra hinder för 
individen som gör att han eller hon ignorerar den hälsorelaterade handlingen. En persons 
tankar och upplevelser kring tillgänglighet och effektivitet angående en hälsorelaterad åtgärd 
är betydande för om en individ kommer att agera eller inte. Den objektiva fakta om åtgärden i 
sig hamnar i bakgrunden (ibid.).  
 
En individ måste förstå att han eller hon kan drabbas av en sjukdom eller skada innan denne 
vidtar åtgärder. Även om en person inser att han eller hon kan drabbas kommer inget 
agerande att förekomma om individen inte inser allvaret i att drabbas eller effekten av en 
sjukdom som inte behandlas. En persons upplevda fördelar av behandling minskar de hot som 
sjukdomen eller skadan orsakar (ibid.).  
 
Befolknings-, sociopsykologiska- och strukturella faktorer påverkar människors uppfattningar 
som i sin tur påverkar människors hälsobeteenden (Glanz, Rimer & Viswanath 2008). 
Individens uppfattningar påverkas av normer inom sin sociala omgivning. Motivation är en 
betydande faktor för att en individ ska agera (ibid.). 
 
Ålder, kön, etnicitet, personlighet, socioekonomisk status och kunskap påverkar en individs 
föreställningar om en sjukdoms hot, fördelar med behandling, upplevda hinder och individens 
tro på sin egen förmåga. Detta påverkar individens beteende. Individens beteende påverkas 
även av sociala normer i sin omgivning och budskap från media (ibid.). 
 
Social Learning Theory 
Social learning theory förklarar människans beteende som en ömsesidig samverkan mellan 
tänkande, beteende och miljö (Bandura 1977). Människor kan inte förklaras som maktlösa 
objekt som styrs av sin omgivning och inte heller som fria individer som kan bli vad han eller 
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hon än väljer. Denna teori skiljer inte på människans beteende och hennes miljö, vilket 
innebär att dessa faktorer är beroende av varandra. Teorin bygger på självkänsla och tron på 
sig själv kring hur en person hanterar olika situationer. Vidare förklarar teorin att människor 
lär genom erfarenhet och observation. Genom att se konsekvenserna av ett agerande lär sig en 
människa hur han eller hon kan agera i framtiden (ibid.). 

2.5. Betydande aspekter vid telefonrådgivning 
Under 1930-talet kallades den samordningscentral som hänvisade patienter till sjukhusen för 
Sjukhuscentralen (Leppänen 2002). Sjukvårdsrådgivningen blev på 1960-talet mer planerad 
och 1968 blev den gamla sjukhuscentralen det vi idag kallar sjukvårdsupplysningen. Antalet 
sjuksköterskor ökades och anställdes för att jobba med telefonrådgivning på hel- eller deltid. 
Under 1970-talet växte telefonverksamhet inom primärvården i Sverige som ett resultat av en 
längre högkonjunktur och billigare telefoni. Även tillgängligheten kom att spela stor roll då 
det geografiskt sett inte spelar någon roll vart en person befinner sig. Telefonen blev ett 
hjälpmedel för att få råd och viktig information (ibid.).  
 
Höglund & Holmström (2008) menar att det finns manliga och kvinnliga aspekter angående 
telefonrådgivning. I deras undersökning visade det sig att unga kvinnor ringde 
sjukvårdsupplysningen utan att tala om det för den övriga familjen, på grund av en rädsla för 
undertryckande kommentarer. I andra situationer var det mannen som ringde för kvinnans 
räkning. Män ifrågasatte även den kvinnliga sjuksköterskans expertis, utbildning och 
yrkeserfarenhet. Vanligast var att kvinnan i familjen ringde sjukvårdsrådgivningen då både 
kvinnan och mannen själv tvivlade på mannens förmåga att tala med sjukvårdsrådgivningen. I 
andra fall ursäktade män sig, framför allt äldre män och män på landsbygden, som ringde 
sjukvårdsupplysningen för att slösa med sjuksköterskans tid. I samtal mellan två kvinnor 
uppstod ofta en kvinna-kvinna-relation. I dessa fall flöt dialogen smidigare. Kvinnorna 
beskrev sina känslor bättre och höjde inte rösten eller blev arg som vissa män kunde bli 
(ibid.). 
 
I en undersökning (Valinis, Gullion, Moscato, Tanner C, Izumi S & Shapiro 2007) visade det 
sig att individer som inte följde angivna råd eller endast till viss del upplevde personliga och 
logistikiska problem som kostnader och transportproblem, individen litade inte på eller höll 
inte med om angivna råd och hinder i hälsosystemet. Personer som följs upp följer i större 
utsträckning, lyssnar och tar till sig de råd som ges vid telefonrådgivning (ibid.). 
 
Payne, Shipman & Dale (2001) kom i en undersökning fram till att människor som fick råd 
via telefon var nöjda då personen som tog emot samtalet kunde lugna individen och dämpa 
hennes oro. Personer som uppgav att de inte var tillfredställda med telefonrådgivningen var 
individer som menade att läkaren inte kunde ställa diagnos utan att se dem eller individer som 
upplevde att han eller hon slösade med doktorns tid. Tillfredsställelse var även kopplat till 
telefonrådgivarens förmåga att kommunicera och förmågan att inte låta stressad, vara 
empatisk och föreslå råd. Många individer som ringde rådgivningen oroade sig för att deras 
förmåga att beskriva sin symptom eller att de inte skulle förstå de råd de som rådgivningen 
ger (ibid.). 

2.5.1. Telefonrådgivningens för- och nackdelar 
Vid telefonrådgivning är det språket och talandet som står i fokus för kommunikationen 
(Wahlberg 2007). Telefonsamtal är idag en naturlig del i många människors liv och en individ 
kan i stort sett när hon vill och var hon än är få kontakt med sjukvårdspersonal. På så sätt kan 
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både tid och pengar sparas. Anonymiteten vid ett telefonsamtal är också en fördel. Personen i 
fråga kan lättare ställa känsliga och obekväma frågor utan att behöva se personen han eller 
hon talar med i ögonen. Ett telefonsamtal kan även vara ett verktyg för sjukvården för att få 
nödvändig information om patienten innan han eller hon träffar läkare eller annan vårdgivare 
(ibid.). 
 
Att inte kunna se varandra i ögonen kan vara en nackdel då det inte finns möjlighet att tolka 
kroppsspråk och ansiktsuttryck (Valinis, Gullion, Moscato, Tanner C, Izumi S & Shapiro 
2008). Sjukdomstecken, kroppshållning och klädsel som även det kan tala om hur personen i 
fråga mår syns inte heller vid ett samtal via telefon (Leppänen 2002 & Valinis et al. 2007). 
Därför menar Valinis et al. (2007) att språket blir ännu viktigare. Däremot underlättar 
telefonsamtal då många läkare och sjuksköterskor har stor tidsbrist och genom telefonsamtal 
kan nå fler personer under kortare tid än om de skulle träffa dem i verkliga livet (Valinis et al. 
2008). 
 
Telefonsjuksköterskan måste rapportera samtalet, identifiera patientens oro, bedöma 
individens hälsotillstånd och lösa problemet i samarbete med personen som ringer utan att 
sjuksköterskan ser patienten (Valinis et al. 2007). Kroppsspråk och personens fysiska tillstånd 
är två faktorer som inte syns vid ett telefonsamtal, vilket gör språket ännu viktigare (ibid.). 

3. Syfte 
Syftet är att utföra en utvärdering åt två bolag inom Sandvik koncernen av den sjuk- och 
friskanmälningstjänst bolagen köper av Unimed, samt se effekten av den. 

3.1. Frågeställningar 
1. Medarbetarens perspektiv: Följer individen de råd som ges? Vad påverkar individen 

att följa eller inte följa de råd som ges? Utnyttjas tjänsten? Hur uppfattas 
rådgivningen? Hur påverkar Unimeds tjänster individen? Hjälper rådgivningen 
individen att snabbare kommer tillbaka till arbetet? Brukar medarbetaren ringa 
rådgivningen för sina familjemedlemmar? Vilka skillnader och likheter finns det 
mellan mäns och kvinnors upplevelser av tjänsten? 

 
2. Flödeschefens perspektiv: Vad påverkar chefer att använda eller inte använda 

statistiken? Vad har chefer för uppfattning om tjänsten? Används informationen som 
tjänsten ger? Utnyttjas tjänsten på önskat vis?  

 
3. Bolagens perspektiv: Har kostnader för sjukskrivningar minskat? Har sjuktalet 

minskat och återgången till arbetet blivit snabbare? Har programmet gett önskad 
effekt? Nyttan av systemet i förhållandet till kostnaderna?  

 
4. Jämförelse med en avdelning som inte använder Unimeds tjänster.



 
 
 

4. Metod 
Nedan presenteras val av datainsamlingsmetod, tillvägagångssätt, utformning av ENKÄT 1, 
utformning av ENKÄT 2, hur enkäterna har distribuerats, etiska överväganden, 
undersökningspopulation och urval samt reliabilitet och validitet. 

4.1. Utvärderingsvetenskap 
Nedan följer en beskrivning av den forskningsansats som har varit till inspiration i denna 
undersökning. 
 
Pedagogisk utvärdering är en värdering av verksamheten som helhet (Edigius 2006). Aktuellt 
fenomen eller objekt står i fokus och utvärderingen syftar till att i efterhand gå bakom det 
synliga för att granska vad som påverkar skeenden och våra uppfattningar om situationer som 
uppstår (Karlsson & Andersson 1998). En formell utvärdering sker på ett systematiskt och 
genomtänkt sätt till skillnad från de bedömningar vi gör i vardagliga livet (ibid.).  
 
Utvärderingar bidrar till lärande inom en organisation (Forss 2007). Utvärderingen tar fram 
information som hjälper till att skapa en systematisk och vetenskaplig bearbetning av data, 
vilket kan leda till kunskap och lärande (ibid.). Lärande är möjligt i alla mänskliga 
sammanhang och kan därför inte endast kopplas till skola och undervisning (Säljö 2005).  
Människor lär ständigt och kunskaper återskapas och förnyas hela tiden i samhället (ibid.). 
 
För att en utvärdering ska vara just en utvärdering krävs det en bedömning av verksamheten 
som står i fokus (Vedung 1998). Utvärdering handlar om att i efterhand upptäcka, kartlägga 
och bedöma resultat i syfte att öka självreflektionen, fördjupa förståelsen och ge 
förutsättningar för bättre grundade beslut (ibid.). 
 
Utvärderingar kan beröra både avslutade eller pågående aktiviteter (Vedung 1998). Gemen-
samt för alla utvärderingsmodeller är att de bygger på noggrannhet, vilket betyder att de måste 
ske i enlighet med vissa regler för att kunna garantera kvalité. För att kunna garantera kvalité 
är det viktigt med systematisk datainsamling, tydlig resultatredovisning och tydligt angivna 
källor. Ett problem kan vara att utvärderare tror att en enda modell räcker för att svara på 
centrala frågor i utvärderingen. Varje modell ger endast svar på aktuell fråga ur ett perspektiv. 
Rekommendationen är därför att använda flera modeller för att få svar ur olika perspektiv 
(ibid.). 
 
Måluppfyllelsemodellen: först förklaras målen för verksamheten och sedan kan frågor 
angående om målen har uppfyllts besvaras, dessa i relation till om insatsen bidragit till 
måluppfyllelsen (Vedung 1998).  
 
Bieffektsmodellen: liknar måluppfyllelsemodellen, men här de oväntade sidoeffekterna i 
fokus. Sidoeffekterna finns i relation till huvudeffekterna, vilka tydliggörs i avsikterna med 
insatsen (ibid.). Det är omöjligt att utesluta sådana faktorer, positiva som negativa, då en 
intervention eller insats ger upphov till resultat (Øvretveit 2001). Resultatet samspelar med sin 
omgivning, vilket interagerar med målobjektet och sidoeffekter uppstår (ibid.). 
 
Helhetssystemmodellen: är en utvidgad måluppfyllelsemodell (Vedung 1998). Tanken är att 
utvärderingen ska omfatta samtliga led i den interventionsprocess som granskas. Vid en sådan 
utvärdering ställs minst två likartade frågor till samtliga faser i systemet (ibid.). 
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Ekonomiska modellen beskrivs som prestationer dividerat med kostnader (ibid.). För att kunna 
förklara effekten av Unimed Care AB:s tjänster ekonomiskt divideras värdet av tjänsten, alltså 
medarbetares upplevelser och erfarenheter av tjänsten och minskat antal sjukskrivningar med 
kostnader för tjänsten. 
 
Varför utvärdera? 
Orsakerna till utvärdering är varierande (Øvretveit 2001). En anledning kan vara att ta reda på 
om aktuellt fenomen fungerar och gör någon skillnad, för att kontrollera om personer gjort 
vad de skulle göra, samt att ta reda på om eventuell skillnad motiverar kostnaden. En 
utvärdering kan även syfta till att ge underlag för att kunna förbättra och få svar på frågor som 
handlar om hur bättre resultat uppnås med mindre satsade resurser. 
 
En huvudpoäng med utvärdering är att ge beställare eller uppdragsgivare informationsmaterial 
om hur verksamheten fungerar, vilket kan fungera som underlag för beslut i framtiden 
(Vedung 1998). Øvretveit (2001) menar att utvärdering ska leda till handling och att männi-
skor ska kunna göra något annorlunda som resultat av den information som utvärderingen ger. 
En utvärdering tydliggör de kriterier som används för att bedöma värdet av en åtgärd. 
Värderkriterier är till för att hjälpa utvärderaren att samla in rätt data, så att uppdragsgivaren 
kan få den information som krävs för framtida beslut (ibid.). 

4.2. Val av datainsamlingsmetod 
Då utvärderingen både berör ett stort antal kollektivarbetare och ett mindre antal flödeschefer 
var den första tanken att använda oss av både enkät och intervju för att besvara syftet. En 
enkät till kollektivarbetarna och telefonintervju med flödescheferna. Flödescheferna önskade 
ytterligare en enkät istället för telefonintervju på grund av tidsbrist. En mer strukturerad enkät 
till kollektivarbetarna utformades och en mindre strukturerad enkät med färre angivna 
svarsalternativ för flödescheferna. Det finns många olika typer av enkäter (Cohen, Manion & 
Morrison 2007). En tumregel är att desto större antal enkäter desto mer strukturerad enkät. En 
semi-strukturerade enkät är genomtänkt och frågor kommer i en särskild ordning, men ger 
respondenten däremot inga förutsagda svarsalternativ (ibid.). ENKÄT 1 är en strukturerad 
enkät och ENKÄT 2 är en semi-strukturerade enkät. 

4.3. Undersökningspopulation och urval 
Utvärderingen riktar sig mot samtliga medarbetare och flödeschefer på SMC Tools AB och 
AB SMT/PU-Wire. Utvärderingen är en totalundersökning vilket innebär att den syftar till att 
fråga hela populationen (Trost 2001). Därför är inget urval gjort. ENKÄT 1 riktar sig till 
samtliga medarbetare, vilket innebär totalt 859 personer. ENKÄT 2 riktar sig till flödeschefer, 
vilket innebär totalt 35 personer. Den tredje enkäten riktar sig till två personer vilka arbetar 
inom respektive bolags personalavdelning. 

4.4. Tillvägagångssätt 
På Sandvik AB:s hemsida annonserades utvärderingen och hälsopedagog alternativt 
beteendevetare söktes. Via telefon kontaktades uppdragsgivaren och ett möte bokades in. 
Den 17 februari 2009 hölls mötet med ansvarig inom Sandvik. Tankar angående uppdraget 
och undersökningens upplägg diskuterades, samt avtal skrevs. Det är viktigt att 
undersökningens syfte stämmer överrens med uppdragsgivarens avsikter med studien (Trost 
2001). Syftet ska vara begripligt för alla parter och koncist, samt konsekvent formulerat. 
Många gånger är det nödvändigt med ett kontrakt mellan uppdragsgivare och utförare (ibid.). 
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Den 23 februari hölls ett möte med personalansvarig på SMC Tools AB. Undersökningen, 
dess syfte och ENKÄT 1 presenterades. ENKÄT 1 handlar om medarbetares uppfattningar 
och erfarenheter av Unimeds sjuk- och friskanmälningstjänst. Under mötet diskuterades olika 
alternativ för intervju. Gemensamt beslutades att telefonintervjuer var det bästa sättet för att få 
så många deltagare som möjligt. Telefonintervjun skulle beröra frågor om flödeschefers 
tankar och upplevelser kring hur de arbetar med statistiken som Unimeds sjuk- och 
friskanmälningstjänst ger. Den 27 februari ordnades ytterligare ett möte på SMC Tools AB. 
Denna gång deltog även flödescheferna i mötet. Undersökningen och ENKÄT 1, samt 
förslaget om telefonintervjuer presenterades. Flödescheferna önskade ytterligare en enkät då 
de ansåg att de inte fanns tid för telefonintervjuer. 
 
Efter mötet utformades ENKÄT 2, vilken handlar om hur flödeschefer arbetar med statistiken 
som sjuk- och friskanmälningstjänsten ger, samt deras uppfattningar kring denna.  
 
Den 5 mars presenterades undersökningen, samt ENKÄT 1 och 2 för personalansvarig på AB 
SMT/PU-Wire. Personalansvarig bjöd in ytterligare en person som hon ansåg vara lämplig för 
att hjälpa till med distributionen av enkäterna. 
 
Båda avdelningarna presenterade utvärderingen på informationsmöten för samtliga berörda 
medarbetare. Detta för att så många som möjligt skulle veta vad undersökningen handlar om 
och därmed delta i utvärderingen. Inom AB SMT/PU-Wire skickade även personalansvarig 
ett informationsmail om den kommande utvärderingen till samtliga tjänstemän.  
 
För att hålla isär enkäterna från de två olika avdelningarna markerades enkäterna till SMC 
Tools AB med en gul prick, detta gäller både ENKÄT 1 och ENKÄT 2. Fakta om respektive 
bolag som presenteras i bakgrunden är en sammanställning av material från kontaktpersoner 
på respektive bolag, samt ansvarige för utvärderingen. För att komplettera dessa uppgifter har 
frågor besvarats både via mail och telefonsamtal. 
 
Samtliga enkäter hämtades den första april 2009 hos ansvariga för distributionen av enkäterna 
på vardera bolag. Inför en första sammanställning av resultatet delades ENKÄT 1 upp i fyra 
olika kategorier för vardera bolag. Kollektivarbetare män, kollektivarbetare kvinnor, 
tjänstemän män och tjänstemän kvinnor. En första sammanställning av resultatet gjordes i 
dataprogrammet Excel. En sammanställningsmall skapades för ENKÄT 1 och en för ENKÄT 
2, vilka var lika för samtliga kategorier. För att ta del av sammanställningsmall 1 och 2, se 
bilaga 9 och 10. 
 
I dataprogrammet Excel skapades diagram till varje fråga för att tydligare kunna se skillnader 
och likheter.  Samtliga diagram skrevs ut för vidare analys. Inför sammanställningen av 
resultatet från ENKÄT 2 delades flödeschefernas enkäter upp enligt var de arbetar, SMC 
Tools AB eller AB SMT/PU-Wire. 
 
Material som presenteras under jämförelsebolagen på sidorna 6-7 är en sammanställning av 
information från ett telefonsamtal med kontaktperson på avdelningen. Ett öppet samtal om 
deras arbete på avdelningen fördes utan några förutbestämda frågor. Kontaktpersonen 
presenterade deras arbete och eventuella följdfrågor kom spontant. 
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Efter ett samtal den 13 maj 2009 med ansvarige för utvärderingen mailades ett utkast av 
rapporten till honom. Även en enkät till personalavdelningen (HR)7 utformades för att 
komplettera tidigare uppgifter och belysa tjänsten ur personalavdelningens perspektiv. Detta 
var ett önskemål från uppdragsgivaren. Den 13 maj kontaktades även Unimed och företagets 
VD. Information om företaget, samt sjuk- och friskanmälningstjänsten kompletterades. 
Unimed önskar att ta del av utvärderingen. 
 
Efter ett telefonsamtal med uppdragsgivaren 26 maj 2009 gjordes några förtydliganden i 
uppsatsen med hjälp av figurer. Den 5 juni presenterades utvärderingen för intresserade hos 
uppdragsgivaren. 

4.4.1. Distribution av enkäter 
En medarbetare tog frivilligt på sig ansvaret att skriva ut, dela ut till och samla in ENKÄT 1 
från samtliga medarbetare på SMC Tools AB. ENKÄT 2 mailades direkt till samtliga 
flödeschefer. Mailadresserna till flödesscheferna erhölls från personalansvarig. Mailen 
skickades den 9 mars och innehöll information om hur cheferna skulle svara på enkäten och 
skicka tillbaka den, missivbrev och enkät. Se bilaga 6 för att ta del av mailet. 
 
För att samtliga medarbetare ska hinna svara på enkäten är svarstiden tre veckor på båda 
avdelningarna. 
 
ENKÄT 1 och ENKÄT 2 lämnades i receptionen på SMT/PU-Wire den 10 mars. Ansvarig för 
utdelning av enkäterna på SMT/PU-Wire hämtade enkäterna i receptionen och delade ut dem 
till flödescheferna för kollektivarbetarna, som i sin tur delade ut dem till sin arbetsgrupp. 
Receptionisten på bolaget delade ut enkäter till samtliga tjänstemän. Samtliga medarbetare 
lämnade enkäterna åter till ansvarig senast 1 april. 
 
Måndagen den 30 mars skickades en påminnelse via mail till samtliga flödeschefer på SMC 
Tools AB då ingen svarat på enkäten. Ytterligare en gång bifogades enkät och missivbrev om 
det första mailet kommit bort. För att ta del av mailet se bilaga 7. Ytterligare ett mail 
skickades 3 april och även denna gång bifogades enkät och missivbrev. För att ta del av mailet 
se bilaga 8. Syftet med påminnelser är att motivera och uppmuntra individer att delta i 
undersökningen (Trost 2001). Det är viktigt att det är just påminnelser och inte kan uppfattas 
som påtryckningar (ibid.). 

4.5. Utformning av ENKÄT 1 
En skiss till enkät och missivbrev utformades. Efter handledning av både enkät och 
missivbrev presenterades båda för SMC Tools AB. Några ändringar gjordes och efter 
ytterligare en handledning presenterades enkät och missivbrev för flödescheferna på SMC 
Tools AB. Enkäten och missivbrevet skickades via mail till ansvarig på Sandvik för 
godkännande. I missivbrevet fanns information om utvärderingen, dess syfte och 
kontaktuppgifter presenterades. För att ta del av missivbrevet se bilaga 3. Missivbrevet är en 
viktig del av det som ska motivera respondenten att delta i undersökningen (Trost 2001). Ett 
missivbrev ska vara inbjudande och inte för långt samtidigt som det ska innehålla mycket 
information. Läsaren ska få svar på vilken organisation som frågeformuläret kommer från, 
undersökningens syfte och innehåll ska presenteras och även vad resultatet kommer att 
användas till. Det kan även vara av värde att tala om anonymitet och konfidentialitet, samt 

 
7 HR – Human Resource vilket är motsvarigheten till svenska ordet personalavdelning. 
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ange kontaktuppgifter och namn på ansvariga (ibid.). Vid utformandet av missivbrevet fanns 
ovanstående punkter i åtanke. 
 
Efter första mötet med AB SMT/PU-Wire gjordes ytterligare en ändring. För att prova 
ENKÄT 1 genomfördes två pilotundersökningar. För att ta del av enkäten se BILAGA 2. 
 
Enkäten innehåller totalt 17 frågor, samt utrymme för egna kommentarer. Tre frågor är öppna 
frågor vilka är utformade så att respondenten kan ge ett mer berättande svar (Trost 2001). 
Öppna frågor ger respondenten möjlighet att själv beskriva, med sina egna ord, sitt svar på 
frågan (Cohen, Manion & Morrison 2007). Stängda frågor har angivna svarsalternativ som 
respondenten får välja mellan. Öppna frågor är till fördel om de möjliga svarsalternativen är 
för många och om det möjliga svaret är helt okänt (ibid.).  
 
En fråga handlar om kvalitén på sjukvårdsrådgivningen och ger medarbetaren möjlighet att 
gradera sitt omdöme på en tiogradig skala. På en tre-, fem eller sjugradigskala har 
respondenter en tendens att välja svarsalternativet i mitten (Cohen, Manion & Morrison 
2007). För att undkomma detta är det bättre att använda en skala med ett jämt antal 
svarsalternativ, där av valet en tiogradig skala. Övriga frågor är ja- eller nej-frågor där 
respondenten får ringa in sitt svar, så kallade stängda frågor (Trost 2001).  
 
För att en enkät ska bli lätt att förstå och logisk för respondenter är det viktigt att använda 
vanligt språk, undvika negationer, värdeladdade och krångliga ord, samt akta sig för långa 
formuleringar och var konsekvent i språkbruk (Trost 2001). Det är även viktigt att avståndet 
är lika stort mellan raderna genom hela formuläret, att avstånd mellan styckena är lika stort 
och att frågorna har en bra ordningsföljd. Formuläret ska se trevligt och tilltalande ut för alla 
(ibid.). Vi har försökt ta hänsyn till ovanstående vid utformandet av enkäten. 

4.6. Utformning av ENKÄT 2 
En skiss till ENKÄT 2 och missivbrev utformades och presenterades för handledaren och 
personalansvariga på SMC Tools AB och AB SMT/PU-Wire. Ytterligare några ändringar 
genomfördes. Enkäten innehåller totalt 14 frågor, se bilaga 4. Sju av frågorna ger plats för 
mer utförliga svar. En fråga handlar om hur nödvändig flödeschefen anser att Unimeds tjänst 
är och respondenten ges möjlighet att gradera sitt svar på en tiogradig skala. Övriga frågor har 
angivna svar där medarbetaren kan ringa in sitt svar. 
 
Standardisering handlar om i vilken grad frågorna är de samma för alla respondenter, vilket 
innebär avsaknad av variation (Trost 2001). Det är vanligt förekommande i vetenskapliga 
undersökningar, baserade på enkät eller intervju, att struktureringsgraden och 
standardiseringsgraden är hög. Detta inom undersökningar som är av kvantitativ sort (ibid.). 
Alla flödeschefer svarar därför på lika enkäter. 
 
Till varje enkät bifogades ett missivbrev där utvärderingen, dess syfte och kontaktuppgifter 
presenteras. För att ta del av missivbrevet se bilaga 5. 

4.7. Utformning av enkät till personalavdelning 
Enkäten utformades i samråd med ansvarige för utvärderingen, se bilaga 13. Totalt innehåller 
enkäten fem frågor och riktar sig till två personer inom personalavdelningen. Enkäten 
skickades via mail samma dag till respektive person. Båda personerna är insatta i 
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utvärderingen sedan tidigare och därför bifogades inget missivbrev. En kortare motivering till 
enkäten bifogades i det mail som skickades. För att ta del av mailet, se bilaga 14. 

4.9. Etiska överväganden 
Etiska principer hjälper till att minimera risken för förutsägbara problem och öka 
utvärderingens validitet (Øvretveit 2001). Det är viktigt att utvärderaren är medveten om att 
utvärderingen och dess troliga, samt faktiska resultat uppfattas olika av olika intressenter. 
Personer som utför en utvärdering bör sträva efter att behandla andra som han eller hon själv 
skulle vilja bli behandlad. Behandla alla lika, men ta hänsyn till att personer som har olika 
förutsättningar behöver behandlas olika och handla på ett sådant vis att de som är sämst 
ställda får det bättre. En person som utför en utvärdering bär även handla efter principen att 
skapa så stor lycka som möjligt eller skapa så stora vinster som möjligt för de minsta möjliga 
kostnaderna, respektera andras önskningar och känslor, samt handla efter att alla människor är 
unika och har ett lika värde (ibid.).  
 
Vetenskapsrådet (2004) har tagit fram fyra forskningsetiska principer vars syfte är att ge 
normer för förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare. Principerna gör inte 
anspråk på att vara fullständiga. Då eventuella problem varierar från fall till fall är principerna 
av vägvisande karaktär (ibid.). Nedan presenteras de fyra etiska principerna kortfattat, samt 
hur hänsyn har tagits till dessa i denna utvärdering. 
 
Informationskravet: Forskaren ska informera samtliga personer som är berörda av 
undersökningen om studiens syfte och hur den ska genomföras (Vetenskapsrådet 2004). 
Uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare ska bli informerade om deras uppgift i 
undersökningen och vilka villkor som gäller för deltagande. Undersökningsdeltagare ska få 
information om att deltagandet är frivilligt och att de kan välja att avbryta sitt deltagande. I 
den information undersökningsdeltagaren får innan undersökningen ska även ansvarigas namn 
och kontaktuppgifter finnas, för att underlätta deltagarens kontakt med ansvarig (ibid.). 
Genom att informera samtliga undersökningsdeltagare (genom missiv brev) om 
utvärderingens syfte och hur den ska genomföras, samt om deltagares uppgift i 
undersökningen och vilka villkor som gäller för deltagande har hänsyn tagits till 
informationskravet. Undersökningsdeltagare fick i missivbrevet information om att 
deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande. I 
missivbrevet presenterades även kontaktuppgifter och handledare. 
 
Samtyckeskravet: Undersökningsdeltagaren har rätt att själv bestämma över sin medverkan i 
undersökningen (Vetenskapsrådet 2004). Material ska insamlas efter berördas samtycke. De 
som deltar i undersökningen ska ha rätt att bestämma om och hur länge, samt på vilka villkor 
han eller hon ska delta. Deltagaren ska även kunna avbryta sin medverkan utan att detta 
medför negativa följder för dem. Forskaren har rätt att försöka motivera 
undersökningsdeltagaren som önskar avbryta sin medverkan att fortsätta delta i 
undersökningen. Det får dock inte te sig så att den berörda inte längre självständigt kan fatta 
beslut om sitt avbrytande (ibid.). I missivbrevet framgick det att deltagande är frivilligt och 
genom att undersökningsdeltagaren givit enkäten åter lämnar individen sitt samtycke att delta. 
För att försöka motivera fler flödeschefer att delta i utvärderingen skickades två påminnelse 
mail och individen lämnades utrymme att själv avgöra om deltagande. 
 
Konfidentialitetskravet: Alla uppgifter om samtliga deltagare i en undersökning ska ges 
största möjliga konfidentialitet (Vetenskapsrådet 2004). Det innebär att alla uppgifter om 
identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda 
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personer inte kan identifieras av utomstående individer. Personuppgifter ska förvaras på ett 
sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem (ibid.). Undersökningsdeltagaren fick i 
missivbrevet information om att enkäterna skulle ges största möjliga konfidentialitet. Inga 
individer kommer att kunna urskiljas i rapporten och insamlat material förvaras på sådant vis 
att inga utomstående kan ta del av det. På grund av ovanstående presenteras inga 
kontaktpersoner vid namn. 
 
Nyttjandekravet: Uppgifter som är insamlade om enskilda deltagare får endast användas för 
forskningsändamålet (Vetenskapsrådet 2004). Materialet får inte användas eller lånas ut för 
kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. De insamlade personuppgifterna får 
inte användas för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde individen utan hennes 
medgivande (ibid.). Insamlat material används endast till den aktuella utvärderingen. 

4.10. Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet handlar om tillförlitlighet (Trost 2001). Det innebär att mätningar är korrekt 
utförda så att tillfälligheter inte påverkar resultatet (Thurén 2007). Reliabilitet kan även 
förklaras som frånvaro av slumpmässiga fel (Trost 2001). För att eftersträva hög reliabilitet är 
det viktigt med likheten mellan frågor som avses mäta samma sak. Det är viktigt för att kunna 
få med dess alla nyanser. Precision handlar om hur svar registreras, hur en intervjuare 
antecknar svar eller en respondent svarar i ett frågeformulär. Desto lättare formuläret är att 
fylla i desto större precision. Objektivitet handlar om hur skilda intervjuare registrerar svar, att 
svar uppfattas på samma sätt av olika personer. Konstans handlar om att fenomen eller attityd 
inte ändrar sig inom kort tid (ibid.).  
 
Validitet innebär att undersökningen svarade på det som önskades och inget annat (Thurén 
2007). Man mäter det som önskas mätas (Trost 2001). Validitet är en viktig del för en effektiv 
undersökning (Cohen, Manion & Morrison 2007). Det är omöjligt att uppnå 100 procent 
validitet i en undersökning. Att välja en lämplig tidsplan, lämplig metod för att få svar på 
forskningsfrågan och lämpliga instrument för att samla in material är faktorer som kan öka en 
undersöknings validitet (ibid.). Hög validitet innebär att mätinstrumenten mäter just det som 
de avser att mäta (Stevrin 1991). Hög reabilitet innebär att mätinstrumenten ger tillförlitliga 
resultat. Hög precision innebär att mätinstrumenten ger noggranna mätresultat (ibid.). 
 
För att enkäterna och frågorna ska ge så stor tillförlitlighet som möjligt har enkäterna noga 
utformats och handledare varit till hjälp innan enkäterna delats ut. För att undvika 
missförstånd och för att enkäten ska uppfattas som logisk för undersökningsdeltagaren har 
vardagligt språk används, frågorna placerats i särskild ordning och ett konsekvent språk 
brukats. Negationer, värdeladdade, krångliga ord och för långa formuleringar har försöks 
undvikas. För att frågeformuläret ska se trevligt ut och vara tilltalande har lika stort avstånd 
mellan raderna genom hela enkäten använts och alla avstånd mellan styckena är lika. Detta för 
att skapa så stor till förlitlighet och minska risken för slumpmässiga fel.  
 
I samråd med handledare och ansvarig för utvärderingen har en lämplig tidsplan skapats. 
Gemensamt har metod valts för att få svar på forskningsfrågan och allas behov tagits till 
hänsyn.   
 
Då antalet enkäter (ENKÄT 1) var relativt stort valdes en mer strukturerad enkät med flest 
angivna svarsalternativ. ENKÄT 2 var inte lika många till antalet. För att få en djupare bild av 
flödeschefernas uppfattningar om Unimeds tjänster gav denna enkät mer utrymme för 
individens egna svar. Det innebär att de angivna svarsalternativen var färre. Enkäten är 
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genomtänkt och frågorna kom i en särskild ordning. För att ytterligare säkerställa kvalitén i 
undersökningen svarade alla undersökningsdeltagare på likadana enkäter. 

5. Resultat & analys 
Nedan presenteras resultatet från ENKÄT 1 och ENKÄT 2 under rubriker för respektive 
bolag. Resultatet från personalavdelningens enkät presenteras under sista rubriken i detta 
kapitel. 

5.1. Bortfallsanalys 
Innan bearbetningen av materialet påbörjas är det bra att göra en bortfallsanalys om 
svarsfrekvensen inte är mycket hög (Trost 2001). Enklast görs en bortfallsanalys genom att 
insamlat material jämförs med populationen eller det ursprungliga urvalet. Om skillnaden 
mellan insamlat material och populationen eller det ursprungliga urvalet är stor är det viktigt 
att vara försiktig med de slutsatser som dras (ibid.). Skillnaden mellan antalet 
undersökningsdeltagare och den ursprungliga populationen är stort, vilket innebär ett 
ansenligt bortfall. Bortfallet påverkar resultatet och därför dras slutsatser aktsamt. 
Utvärderingen presenterar endast en del av medarbetarnas tankar och upplevelser om sjuk- 
och friskanmälningstjänsten8. 
 
Då medarbetare inom dessa två bolag arbetar skift var svarstiden tre veckor för att samtliga 
skulle kunna delta i utvärderingen. Utskrivna enkäter (ENKÄT 1 & 2) lämnades till 
”distributionsansvarig” på AB SMT/PU-Wire. ENKÄT 1 mailades till ”distrubitionsansvarig” 
på SMC Tools AB som hjälpte till med utskrivningen av enkäterna. Distrubitionsansvarig på 
respektive bolag delade ut enkäterna till samtliga flödeschefer. Flödeschefernas uppgift var att 
dela ut enkäterna till sin arbetsgrupp. Detta för att nå ut till fler arbetsgrupper, medarbetare 
och skift som möjligt, samt få spridning i resultatet. ENKÄT 2 mailades till flödescheferna på 
SMC Tools AB och tre påminnelsemail skickades efter att svarstiden hade gått ut. Då 
flödescheferna önskade ytterligare en enkät istället för telefonintervju på grund av tidsbrist 
räknades det med ett större deltagande. Under den tre veckor långa svarstiden har kontakten 
med distrubitionsansvariga hållits via telefon. Det för att höra hur det gått med utdelningen 
och insamlingen av enkäterna, samt motivera till deltagande.  
 
Totalt uteslöts 12 enkäter ur sammanställningen av resultatet då de inte var korrekt ifyllda. 
Endast få personer svarade på fråga 15 (ENKÄT 1) och därför ströks den ur 
sammanställningen av resultatet. Bakgrundsinformation på ENKÄT 2 om flödescheferna är 
gruppchefer för kollektivarbetare eller tjänstemän ströks på grund av att få flödeschefer valde 
att delta i utvärderingen. Det för att undvika att någon känns igen. 

5.2. SMC Tools AB 
Av totalt 582 medarbetare var det 104 medarbetare som valde att delta i utvärderingen och 
svarade på ENKÄT 1. Av dessa var det 98 kollektivarbetare och 6 tjänstemän. Resultatet från 
ENKÄT 1 finns även i form av diagram, se bilaga 11. På ENKÄT 2 var det fyra av tio 
flödeschefer som lämnade enkäten åter. 
 

 
8 För att ta del av hur många som svarat på respektive fråga se bilaga 11 för SMC Tools AB och bilaga 12 för 
AB SMT/PU-Wire. 



 
 
 
Enkät 1 
Män: 80 män valde att delta i undersökningen, vilka var mellan 20 och 65 år gamla. 53 
medarbetare uppgav att de var sambo eller gifta, 23 att de var singlar och fyra att de var särbo. 
35 medarbetare uppgav att de hade hemmaboende barn, varav 25 individer hade barn under 
tolv år. 
 
Av de 80 män som valde att delta i utvärderingen var det 47 som uppgav att de hade kunskap 
om Unimeds sjuk- och friskanmälningstjänst. Information om tjänsten hade de fått via 
intranät, informationsblad och/eller intern information såsom mail och information via 
kollegor, Unimed eller chefer. 
 
54 av deltagarna hade någon gång sjukanmält sig eller anmält vård av barn till Unimed. 48 av 
dessa personer uppgav att de fick rådgivning vid samtalet med sjuksköterskan. 33 män 
uppgav att de följde råden och 15 att de inte följde råden. Becker (1974) menar att en persons 
tankar och upplevelser kring tillgänglighet och effektivitet angående en hälsorelaterad åtgärd 
är betydande för om en individ kommer att agera eller inte. En individ kan uppleva en 
hälsorelaterad handling som effektiv för att minska sjukdom, men samtidigt även uppleva 
handlingen i sig som olämplig, dyr, obehaglig, smärtsam och/eller irriterande. Dessa negativa 
aspekter kan utgöra hinder för individen som gör att han eller hon ignorerar den 
hälsorelaterade handlingen (ibid.).  
 
Av de 33 männen som följde råden var det 25 som uppgav att de hade nytta av råden. 14 
upplevde att de troligen kunde återgå snabbare till arbete än utan rådgivning. 10 hade blivit 
hänvisade till företagshälsovården eller annan vårdgivare. 
 
De 31 män som följde råden uppgav olika anledningar till varför de valde att följa råden. De 
olika teman som kunde urskiljas var att råden stämde överrens med individens egna 
uppfattningar om åtgärder vid sjukdom, de upplevde att de var nöjda med råden, kände 
förtroende för sjuksköterskan och att de ville bli friska. 4 av 76 hade någon gång ringt 
rådgivningen för någon annans räkning. 
 
Figur 6: beskriver medarbetares  upplevda kvalité på tjänsten. X-linjen beskriver den 
tiogradiga skalan och y-linjen antal medarbetare som valt respektive gradskala. 
Beskriver medarbetares upplevda kvalité på tjänsten. 
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Medelvärde: 5,55. 
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Kvinnor: 24 kvinnor valde att delta i utvärderingen, vilka var mellan 20 och 65 år gamla. 17 
uppgav att de var gift eller sambo, 2 att de var singlar och 5 att de var särbo. Av dessa 22 
kvinnor var det 17 som uppgav att de hade hemmaboende barn, varav 6 hade barn under 12 
år.  
 
18 av 24 medarbetare uppgav att de hade kunskap om Unimeds sjuk- och 
friskanmälningstjänst. De uppgav att de hade fått information om tjänsten via 
informationsblad, mail, möten eller via chefer och kollegor. 
 
Samtliga kvinnor uppgav att de hade någon gång hade sjukanmält sig eller vård av barn via 
Unimed och 19 hade fått rådgivning vid samtalet. Av dessa 19 medarbetare var det 16 som 
uppgav att de följde de råd de hade fått. 11 av 16 menar att de haft nytta av rådgivningen. 7 
kvinnor uppgav att de troligen kunde återgå snabbare till arbetet än utan rådgivningen. 
 
Anledningarna till att kvinnorna valde att följa råden varierade och de teman som kunder 
urskiljas var att råden stämde överrens med individens egna uppfattningar om åtgärder vid 
sjukdom, de kände förtroende för sjuksköterskan och att de ville bli friska. 
 
6 kvinnor uppgav att de hade blivit hänvisad till företagshälsovården eller annan vårdgivare 
och 4 hade ringt rådgivningen för någon annans räkning. 
 
Figur 7: beskriver medarbetares  upplevda kvalité på tjänsten. X-linjen beskriver den 
tiogradiga skalan och y-linjen antal medarbetare som valt respektive gradskala. 
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Medelvärde: 5,64 
 
Med hjälp av de övriga kommentarerna kunde tre teman urskiljas vilka är gemensamma för 
män och kvinnor. Många medarbetare upplever det krångligt att komma fram vid sjuk- och 
friskanmälan, då det innebär många knapptryckningar och val för att få prata med 
sjuksköterskan. Medarbetare upplever även en ojämn kvalité på rådgivningen och att 
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öppettiderna är dåliga, på grund av att många arbetar skift. Flera undersökningsdeltagare 
uppgav att Unimeds öppettider var mindre bra och även att knappvalen innan medarbetaren 
fick prata med en sjuksköterska var för många. Becker (1974) menar att en individs 
upplevelser kring tillgänglighet är avgörande för om en individ kommer att agera eller inte 
angående hälsorelaterade åtgärder. För att öka medarbetares tillfredställelse med tjänsten och 
få medarbetare att i fortsättningen använda telefonrådgivningen är mindre knappval (om 
möjligt) en bra åtgärd för att förbättra tjänsten. Unimed har öppet dygnet runt, vilket 
medarbetare bör informeras om. 
 
Nedan presenteras valda citat som skiljer sig från övriga enkäter i utvärderingen: 
 
”Toppen!! Jag hoppas att vi får ha er kvar, länge!!” 
 
”Det är inge vidare att sjukskriva sig. Man måste vara frisk för att vara sjuk. Visst har jag 
fått hjälp med det är ett helt företag att vara det.” 
 
”Jag lyssnar på råd å tycker jag de är oproffesionella/dåliga gör jag efter eget huvud.” 
 
”Svårt att komma fram när man ringer, har inget behov av rådgivningen då man lika väl kan 
gå till läkaren istället. Bara krångligare att sjukanmäla sig, samtidigt som det är 3-dagars 
kontakt och att man måste friskanmäla sig (det som sköttes automatiskt tidigare).” 
 
”Ett telefonsamtal ersätter ej ett personligt möte med vårdpersonal.” Detta kunde även ses i 
en studie av Payne, Shipman & Dale (2001) då personer som uppgav att de inte var nöjda med 
telefonrådgivningen var personer som menade att läkaren inte kunde ställa någon diagnos 
utan att träffa dem i verkliga livet. 
 
”Mer kompetenta rådgivare vore önskvärt.” 
 
”Tonvalstelefon är ej lämpligt för hörselskadade. En röst frågar efter vilken tjänst man vill ha 
för att trycka rätt siffra. Jag säger ofta vaaa, men får ingen upprepning av det sagda. 
Kommer det ingen manuell röst efter en tid så är det bara för mig att lägga på luren.” 
 
”Har ej sjukanmält mig på länge.” 
 
”Varför måste man ringa rådgivning, även om man vet vad som är fel?” 
 
Sammanfattande kommentar: Upplevelserna kring tjänsten varierar. Majoriteten av citaten 
indikerar på att tillfredsställelsen med telefonrådgivningen inte är särskillt hög. Däremot 
skiljer sig det första citatet från de övriga då personen är mycket nöjd. Tillfredsställelsen tycks 
vara relaterad till upplevelsen av uppfyllda behov. 
 
Enkät 2 
Fyra flödeschefer valde att delta i undersökningen. Två deltagare uppgav att de hade arbetat 
inom Sandvik i 35 år och två mindre än tre år. Alla såg tjänsten som ett verktyg/hjälpmedel 
och tre chefer använder statistiken i sitt arbete och den 4:e hade önskat mer tid för sådana 
arbetsuppgifter. 
 
Tre av flödescheferna uppgav att arbete med statistiken ligger inom ramarna för sina 
arbetsuppgifter och en menade att det är personal inom Human Resource 
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(personalavdelningen) som har det i uppgift. Samtliga anser att tjänsten är nödvändig och 
behövs i fortsättningen. 
 
Chefernas uppfattningar om sjuk- och friskanmälningstjänsten är att det är krångligt att 
komma fram då det innebär många knapptryckningar och olika alternativ, att tjänsten är bra 
och att det fungerar bra när det handlar om uppföljande av sjukdom, dock inte när det handlar 
om tillgänglighet.  
 
Flödescheferna menar att deras arbetsgrupper tycker att sjuk- och friskanmälningstjänsten är 
positiv då Unimed meddelar vård av barn till Försäkringskassan. Medarbetare upplever det 
svårt att komma fram och sjukanmäla sig och att tjänsten är helt okey. Medarbetare uppfattar 
det även svårt med en extern sjuksköterska då Unimeds sjuksköterskor inte förstår skillnader 
mellan SMC och SMT. 
 
I framtiden vill en av undersökningsdeltagarna att ansvar för statistiken inte ska ligga på 
flödescheferna, utan vill ha statistiken presenterad för sig. En annan vill analysera statistiken 
för att se vilken sjukdom som ligger bakom och den tredje är nöjd som det är och vill att det 
fortsätter som det ser ut i dagsläget. 
 
Framöver vill flödescheferna ta tag i problemen direkt, jobba med ergonomi och 
rehabilitering, jobba från dag 1 och få information när en person varit sjuk sex gånger per år 
för att minska risken för långtidssjukskrivningar. 

5.3. AB SMT/PU-Wire 
Totalt var det 79 av 277 medarbetare som lämnade ENKÄT 1 åter. Av dessa 79 deltagare var 
det 58 kollektivarbetare och 21 tjänstemän. Resultatet från ENKÄT 1 finns även i form av 
diagram, se bilaga 12. På ENKÄT 2 var det 5 av 25 flödeschefer som valde att delta i 
utvärderingen. 
 
Enkät 1 
Män: 66 män valde att delta i utvärderingen, vilka var 20 till 65 år gamla. 37 uppgav att de 
var sambo eller gift, 21 att de var singlar och 7 att de var särbo. 28 hade hemmaboende barn, 
varav 16 personer hade barn under 12 år. 
 
40 av 66 uppgav att de hade kunskap om Unimeds sjuk- och friskanmälningstjänst. 
Information om tjänsten fick de via intranät, via Unimed eller intern info såsom möten, mail 
eller via kollegor och chef. 
 
52 uppgav att de någon gång hade sjukanmält sig eller vård av barn via Unimed. 46 fick 
rådgivning vid samtalet, varav 33 uppgav att följde råden och 13 att de inte följde råden. I en 
undersökning av Valinis et al. (2007) visade det sig att individer som inte följde angivna råd 
upplevde personliga och logistikiska problem. Individen litade inte på eller höll inte med om 
angivna råd (ibid.). 
 
26 av 33 hade haft nytta av råden. 17 uppgav att de troligen hade kunnat återgå snabbare till 
arbetet med hjälp av rådgivningen.  
 
Anledningarna till att männen valde att följa råden kunde urskiljas i olika teman. De uppgav 
att de hade förtroende för sjuksköterska, att råden stämde överrens med individens egna 
uppfattningar om åtgärder vid sjukdom och att de ville bli friska. 
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16 hade blivit hänvisade till företagshälsovården eller annan vårdgivare och 7 uppgav att de 
hade ringt rådgivningen för någon annans räkning. 
 



 
 
 
Figur 8: beskriver medarbetares  upplevda kvalité på tjänsten. X-linjen beskriver den 
tiogradiga skalan och y-linjen antal medarbetare som valt respektive gradskala. 
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Medelvärde: 6 
 
Kvinnor: 13 kvinnor valde att delta i utvärderingen, vilka var mellan 26 och 60 år gamla. 11 
uppgav att de var sambo eller gifta, 1 att hon var singel och 1 att hon var särbo. 9 av 13 hade 
hemmaboende barn, varav 7 hade barn under tolv år. 
 
Samtliga uppgav att de hade kunskap om sjuk- och friskanmälningstjänsten och de hade fått 
information om tjänsten via informationsblad, mail, på möten eller via chef och kollegor. 
 
Alla kvinnor uppgav att de någon gång hade sjukanmält sig eller vård av barn via Unimed. 
Detta stämmer överrens med Gustafsson & Lundberg (2004) och Regeringen (2009) som 
menar att kvinnors sjuktal är högre än männens. Däremot kom Knutsson & Goine (1998) fram 
till i sin studie att kvinnor hade högre långtidssjukfrånvaro än män, men att det inte gick att 
jämföra då det handlade om olika yrken. Inom det enda yrke där både män och kvinnor 
arbetade hade männen större förekomst av långtidssjukfrånvaro än kvinnorna (ibid.). 
 
12 av 13 hade fått rådgivning vid samtalet. 9 uppgav att de följde råden och 4 att de inte följde 
råden. Becker (1974) menar att en persons tankar och upplevelser kring tillgänglighet och 
effektivitet angående en hälsorelaterad åtgärd är betydande för om en individ kommer att 
agera eller inte. Den objektiva faktan om åtgärden hamnar i bakgrunden (ibid.).  
 
7 av 13 uppgav att de hade haft nytta av den och 5 att de troligen kunde återgå till arbetet 
snabbare med hjälp av rådgivningen. Anledningarna till att de valde att följa råden var att 
råden stämde överrens med individens egna uppfattningar om åtgärder vid sjukdom, 
kvinnorna kände ett förtroende för sjusköterskan och att de ville bli friska. Medarbetare ringer 
telefonrådgivningen när de är sjuka och vanliga åkommor är lindrigare sjukdomar såsom 
förkylningar, influensa och vinterkräksjuka. Det innebär att många medarbetare troligen redan 
vet vad som bör göras vid eventuell sjukdom. Råden blir ungefär detsamma som individens 
egna uppfattningar och i vissa fall överflödiga. I vissa av dessa fall uppfattas råden som 

   29



 
 
 
onödiga och i andra fall som en bekräftan på individens kunskap om åtgärder vid sjukdom. 
Detta kan vara avgörande för om en individ väljer att följa råd vid ett annat sjukdomstillfälle 
eller inte. 
 
4 kvinnor hade blivit hänvisade till företagshälsovård eller annan vårdgivare och 7 hade ringt 
rådgivningen för någon annans räkning. Vid de tillfällen medarbetare drabbats av någon 
allvarligare sjukdom eller skada har de hänvisats vidare till företagshälsovården eller annan 
vårdgivare och fått en mer individanpassad behandling. Av det mönster som kunnat urskiljas 
både bland män och kvinnor har ungefär lika många personer blivit hänvisade till 
företagshälsovården eller annan vårdgivare svarat ja på frågan om de med hjälp av 
rådgivningen kunde återgå snabbare till arbetet. Att bli hänvisad till företagshälsovården eller 
annan vårdgivare i kombination med en allvarligare åkomma kan vara en faktor bakom om en 
medarbetares upplevelse av snabbare återgång till arbetet. 
 
Figur 9: beskriver medarbetares  upplevda kvalité på tjänsten. X-linjen beskriver den 
tiogradiga skalan och y-linjen antal medarbetare som valt respektive gradskala. 
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Medelvärde: 6 
 
Med hjälp av de övriga kommentarerna har fyra teman kunnat urskiljas vilka är gemensamma 
för män och kvinnor. Medarbetare upplever det krångligt att komma fram då det måste göras 
många knapptryckningar innan individen kommer fram till rådgivningen, därmed onödigt och 
omständligt. Många påpekade även att de aldrig använt tjänsten. 
 
Nedan presenteras valda citat som skiljer sig från övriga enkäter i utvärderingen: 
 
”Väldigt nöjd både med rådgivning för mig själv och för mina barn, samt stort plus att de 
anmäler till försäkringskassan (vård av barn).” 
 
”Väldigt bra bemötande när man pratar med sjuksköterska.” Payne, Shipman & Dale (2001) 
menar att tillfredställelse är kopplat till telefonrådgivarens förmåga att kommunicera, att inte 
låta stressad, vara empatisk och föreslå råd. 
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”Att ringa och friskanmäla sig tycker jag är onödigt, det borde räcka med att man stämplar 
in på jobbet. Väldigt ofta telefonkö.” 
 
”Hade ryggskott och skit ont. Ville träffa sjukgymnast, men fick rådet att ta Ipren 3ggr om 
dagen. Har inte varit sjuk på flera år. Jag är missnöjd.” 
 
”Ärlighet är ett måste för att rätt råd ska ges.” 
 
”Jag får en känsla av stress, rådgivare frågar om jag kan jobba nästa dag.” 
 
Sammanfattande kommentar: Citaten visar hur uppfattningarna kring telefonrådgivningen 
skiljer sig bland medarbetarna. Några är mycket nöjda medan andra har en negativ inställning 
till tjänsten, vilket grundar sig i medarbetarnas erfarenheter. Upplevelserna kring tjänsten 
tycks vara relaterade till service, bemötande och tillgänglighet.  
 
Enkät 2 
Fem flödeschefer valde att delta i utvärderingen, dessa uppgav att de jobbat inom Sandvik 
mellan 5 och 39 år. Tre personer ser sjuk- och friskanmälningstjänsten som ett 
verktyg/hjälpmedel och två anger varken eller som alternativ. 
 
3 menar att de använder statistiken i sitt arbete som flödeschefer, varav 2 använder det som 
nyckeltal för att leda och förbättra inom arbetsmiljöfrågor eller kontrollerar med tidssystem 
och egna rapporteringar. 4 uppger att de anser att arbete med statistiken ligger inom deras 
arbetsuppgifter och 1 anser att det är personalavdelningens ansvar. 
 
För att arbeta med statistiken önskar 1 flödeschef fler anställda. I dagsläget träffar personen 
sin lilla arbetsgrupp dagligen och har direkt kontakt med dem. 
 
Chefernas uppfattningar om Unimeds sjuk- och friskanmälningstjänst är att den är bra, men 
krånglig, helt okej och bra. 2 av 5 anser att tjänsten behövs i framtiden. Flödescheferna menar 
att deras arbetsgrupper tycker att tjänsten är bra, men att den är lätt att glömma bort. Därför är 
det lätt att missa friskanmälan. 
 
I framtiden vill undersökningsdeltagarna att statistiken anpassas efter ett befintligt program, 
exempelvis Excel och att statistiken utökas med bakomliggande orsaker för att lättare kunna 
se vad som bör arbetas med. 
 
Fram över vill flödeschefern arbeta mer förebyggande och arbeta med friskvård för att minska 
risken för långtidssjukskrivningar. En flödeschef menar att det är upp till varje chef hur det 
arbetas och önskar även en automatisk rapport om någon har varit borta mer än 5 gånger per 
år. 

5.4. Human Recources (personalavdelningarnas) perspektiv 
Båda medarbetarna inom personalavdelningen ser tjänsten som ett verktyg/hjälpmedel. Det 
har däremot varit stora problem med att få statistiken skickad till rätt chef, vilket har bidragit 
till att tjänsten inte har imponerat administrativt. Rapporteringssystemet har nyligen bytts ut 
och det innebär att det är svårare att jämföra statistiken med tidigare år, samt månader. 
Unimed har lovat att det ska åtgärdas, men hittills har ingen förändring skett. En av 
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medarbetarna har inte haft tillgänglighet till programmet någon längre tid på grund av strul i 
samband med att hon tog över efter sin företrädare. 
 
Grundtanken med sjuk- och friskanmälningstjänsten anses vara bra, men uppfattningen är att 
det behövs mer information och utbildning till flödeschefer och Human Resource för att 
tjänsten ska användas fullt ut. En av deltagarna använder tjänsten i arbetet med 
personalfrågor. Undersökningsdeltagaren, företagshälsovården och facken träffas en gång per 
månad och går igenom statistiken. Vid mötet diskuteras vilka medarbetare som har varit 
sjukskrivna och personer med mycket korttidsfrånvaro lyfts fram. Den andra 
undersökningsdeltagaren använder inte tjänsten i sitt arbete. Hittills har redan befintlig 
statistik från Sandviks egna HR-system använts. Det har hittills inte funnits något behov av att 
gå in på en mer detaljerad nivå som Unimed tillhandahåller. 
 
En av undersökningsdeltagarna menar att tjänsten är nödvändig i fortsättningen om den 
används på rätt sätt och vidareutvecklas, samt att medarbetarna uppskattar och utnyttjar den. 
Andra deltagarens uppfattning är att tjänsten kan avvaras på grund av dagens ekonomiska 
läge. Istället önskas ett närmare samarbete med Manpower Hälsopartner. 

6. Diskussion 
Nedan följer en diskussion kring utvärderingens resultat och metod. 

6.1. Resultatdiskussion 
Det stora bortfallet har påverkat resultatet, vilket innebär att utvärderingen endast beskriver 
vissa medarbetares uppfattningar om sjuk- och friskanmälningstjänsten. 
 
Sjukfrånvaron har minskat på både SMC Tools AB och AB SMT/PU-Wire under de år de 
använt tjänsten från Unimed. Även sjukfrånvaron på jämförelsebolaget och sjukfrånvaron 
totalt inom Sandviks svenska del har minskat. Detta tyder på att det är fler faktorer än sjuk- 
och friskanmälningstjänsten som har bidragit till den minskade sjukfrånvaron. 
Avdelningarnas arbete med personalvårdsronder, skiftarbetarkörkort, hantering av personer 
som har en återkommande sjukfrånvaro och förändringar i regler kring sjukskrivningar kan 
vara några faktorer. Andra medverkande krafter som både kan bidra till och hindra 
sjukskrivningar är individens ålder, utbildning, familjesituation och privatekonomi (Lindberg, 
Vingård, Josephson & Alfredsson 2005).  
 
Om tjänsten har gett önskad effekt kan inte svaras på. En tanke är att Unimeds sjuk- och 
friskanmälningstjänst tillsammans med de andra åtgärderna som bolagen vidtagit har bidragit 
till friskare medarbetare och även att förändringar i regler kring sjukskrivningar har bidragit. 
Det krävs att arbetsförhållandena anpassas efter individens arbetsförmåga för att undvika eller 
förkorta sjukskrivningar (SOU 2002:5). Genom anpassade arbetskrav och/eller 
arbetsförutsättningar kan rehabiliteringen påskyndas och arbetsplatsen kan bli en förutsättning 
för tillfriskande (ibid.). Båda bolagen inom Sandvik arbetar aktivt för att minska 
sjukskrivningar och tidigt upptäcka individer i riskzonen, samt förändrar arbetsplatser om det 
behövs. Det i kombination med Unimeds sjuk- och friskanmälningstjänst kan vara en 
förklaring till företagets minskade sjukfrånvaro. Arbetet anpassas efter individer som är i 
behov av det och tillfrisknande blir möjligt på arbetsplatsen. 
 
Ytterligare en förklaring till att sjukfrånvaron på bolagen inom Sandvik har minskat under 
åren då de köpt tjänsten från Unimed kan vara att medarbetare har ett icke-ansträngande jobb 
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och arbetar på en plats som inte har haft några planer på att stänga ner verksamheten. Dessa 
två faktorer är viktigt för att behålla arbetsförmågan och hindra sjukskrivningar (Lindberg, 
Vingård, Josephson & Alfredsson 2005). I dagsläget har arbetssituationen dock förändrats och 
många medarbetare har blivit varslade på grund av den rådande finanskrisen. Detta kan i 
framtiden påverka sjukfrånvaron och medarbetarnas arbetsförmåga. Senaste tiden har många 
varsel lagts inom Sandvik och många medarbetare har blivit uppsagda. Oro för att bli uppsagd 
och stämningen på arbetsplatsen kan vara en anledning till att fler inte deltar i utvärderingen 
och även en anledning till lågt engagemang, samt korta svar. Arbetsmiljöverket & Statistiska 
Centralbyrån (2001) förklarar att arbeta inom en organisation och veta att företaget har planer 
på neddragningar och uppsägningar utgör för många människor stora påfrestningar på hälsan. 
Situationen är stressande och om det är svårt att få likvärdigt jobb på sin bostadsort kan det 
utgöra ytterligare en stressfaktor (ibid.).  
 
122 av 183 (66,7 %) undersökningsdeltagare fick rådgivning vid sjukanmälan till Unimed. 90 
personer följde de råd de fick med motiven att råden stämde överrens med individens egna 
tankar om vad som bör göras vid sjukdom, de kände förtroende för sjuksköterskan, ville bli 
friska, samt var nöjda med de råd de fick. Becker (1974) menar att en individ kan uppleva en 
hälsorelaterad åtgärd som effektiv för att minska sjukdom eller hot av sjukdom, men även 
uppleva hinder. Upplevda hinder kan vara en anledning till att vissa personer uppgav att de 
inte följde råden. Detta kan vara en förklaring till att inte samtliga följde de råd de fått. Vilka 
hinder en individ upplever beror på individen själv och vilka råd han eller hon fått. Valinis et 
al. (2007) kom fram till att individer som inte följde angivna råd eller endast följde råd till 
viss del upplevde personliga eller logistiska problem, samt inte litade på eller höll med om 
angivna råd (ibid.). Även det kan vara en förklaring till att vissa deltagare i den utförda 
undersökning inte följde de råd de fått vid samtalet med sjuksköterskan. 
 
Bandura (1977) menar att en människas beteende är en samverkan mellan tänkande, beteende 
och miljö. Teorin bygger på självkänsla och tron på sig själv kring hur en individ hanterar 
olika situationer (ibid.). Det kan vara ytterligare en förklaring till undersökningsdeltagarnas 
val att följa eller inte följa de råd de fått. En medarbetare kan uppleva att han eller hon inte 
kan hantera de angivna råden. Ett alternativ kan vara att medarbetaren tidigare ignorerat råd 
angående sjukdom och ändå blivit frisk, eller att en individ tidigare har följt hälsorelaterade 
råd och sett effekten av det. Det kan förklara att individen väljer att följa råd igen då en 
individ lär genom erfarenheter och observation (Bandura 1977). Faktorer som kunskap, 
värderingar och attityder påverkar den enskilde medarbetarens inställning till agerande i 
samband med sjukdom och sjukfrånvaro (SOU 2002:5). 
 
Undersökningsdeltagare uppgav ”bra råd” som svar på frågan angående vad som skulle 
krävas för att de skulle följa de råd som sjuksköterskan gett dem via telefon. Vad ”bra råd” 
innebär är svårt att säga. Vår uppfattning är att ”bra råd” innebär frånvaro av hinder och att 
individen håller med om angivna råd. 
 
Den upplevda kvalitén på rådgivningen är varierande och medelvärdet för den upplevda 
kvalitén både bland män och kvinnor inom båda bolagen är 5,75. Vad det relativt låga 
medelvärdet beror på är svårt att säga. En förklaring kan vara att undersökningsdeltagare vill 
ange en siffra nära mitten då de upplever både för- och nackdelar med tjänsten. 
Samtliga kvinnor på SMC Tools AB och 54 av 80 män hade någon gång sjukanmält sig eller 
anmält vård av barn till Unimed. Detta tyder på att kvinnor är mer sjukskrivna än män, vilket 
Gustafsson & Lundberg (2004) och Försäkringskassan (2009) menar. Det kan också vara så 
att kvinnor är hemma för vård av barn i större utsträckning än män. 
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47 procent av undersökningsdeltagarna som följde angivna råd upplevde att de snabbare 
kunde återgå till arbetet. Unimed (2009:a) hävdar att deras tjänst innebär individanpassade 
åtgärder för att medarbetaren ska bli frisk och snabbare kunna återgå till arbetet. Vilket är en 
relativt låg procent i förhållande till att det är ett av tjänstens huvudsyften. 
 
En av undersökningsdeltagarna inom Human Resource menar att tjänsten är nödvändig i 
fortsättningen om den används på rätt sätt och vidareutvecklas. Den andra deltagaren menar 
att tjänsten kan avvaras på grund av dagens ekonomiska läge. Används inte tjänsten fullt ut 
och endast kostar pengar kan ett alternativ vara att avstå från tjänsten tills vidare. Om ett 
intresse finns för ett fortsatt samarbete med Unimed är ett alternativ att vidareutveckla 
tjänsten och uppmuntra medarbetare att utnyttja den. 
 
För att tjänsten ska utnyttjas fullt ut och i större utsträckning uppskattas av medarbetare samt 
flödeschefer behövs några insatser. Medarbetare och flödeschefer är i behov av information 
eller uppdatering av sin kunskap om tjänsten och dess syfte. Det är många som inte vet hur 
tjänsten kan användas. Flödescheferna kan tänkas behöva förslag på hur de kan använda 
statistiken i sitt arbete. En annan viktig åtgärd är att underlätta för flödescheferna att göra 
jämförelser av sjukfrånvaron med tidigare månader och år. Det har blivit ett problem då 
Unimed bytt statistikprogram. Unimed har lovat att lösa problemet. Det är viktigt att ta vara 
på medarbetares synpunkter för att minska upplevelsen av krånglighet i samband med sjuk- 
och friskanmälan. En annan förbättring är en alternativ sjukanmälningsprocess för personer 
som har problem med tonvalstelefon till exempel på grund av nedsatt hörsel. 
 
Jämförelsebolaget som presenteras i inledningen använder inte Unimeds tjänster, men har 
precis som de andra två bolagen (som använder Unimeds sjuk- och friskanmälningstjänst) fått 
en minskad sjukfrånvaro under åren 2006 – 2008. Under dessa år har även antalet 
medarbetare ökat. Bolaget arbetar aktivt för att minska sjukfrånvaron och dess kostnader, men 
även regler kring sjukskrivningar kan vara en förklaring till att sjukfrånvaron har minskat 
under åren. Jämförelsebolaget klarar sig bra utan Unimeds tjänster, vilket syns i deras 
minskade sjukfrånvaro. Om inte SMC Tools AB och AB SMT/PU-Wire utnyttjar tjänsten 
fullt ut kan den ses som överflödig och en onödig kostnad. 

6.2. Metoddiskussion 
Regelbunden kontakt med uppdragsgivare och kontaktpersoner har varit bra för att tillgodose 
allas behov. Ett telefonsamtal med Unimed om tjänsten hölls inte förrän i slutet av 
utvärderingsprocessen (den 13 maj). Det på grund av att nästan all information om tjänsten 
funnits på deras hemsidan. Även för att Unimed inte ska motiveras till bättre service mot 
Sandvik bara för att de har vetskap om att tjänsten utvärderas. 
 
Flödeschefernas svar på ENKÄT 2 är mycket korta och ger endast lite information. Då de 
begärde ytterligare en enkät istället för telefonintervju önskades ett större intresse och mer 
utförliga svar. En mening eller i vissa fall endast några få ord som svar på en fråga är för lite. 
Enkäterna var utformade så att flödescheferna kunde berätta mer kring frågorna. Nu ersatte 
inte enkäterna intervjuerna, vilket var syftet. Det hade varit bättre att göra intervjuer som var 
tänkt från början. Ett alternativ hade varit en annan typ av enkät med fler angivna 
svarsalternativ.  
 
Det låga antalet deltagande flödeschefer väcker en tanke om att många av cheferna har ett lågt 
engagemang för tjänsten. En annan förklaring kan vara att utvärderingen har prioriterats bort 
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på grund av mycket annat arbete. För att ENKÄT 2 skulle blivit ännu bättre skulle en 
pilotstudie genomförts, eventuellt hade idén om fler angivna svarsalternativ kommit fram. 
 
Det låga antalet medarbetare som deltagit i utvärderingen kan bero på många olika faktorer. 
För att undvika ett stort bortfall försöktes en regelbunden kontakt att hållas med personerna 
som var ansvariga för distributionen av enkäterna på respektive bolag. Kontakten hölls även 
med personalansvariga på båda bolagen. Tre påminnelsemail skickades till flödescheferna på 
SMC Tools AB. Fler påminnelsemail skickades inte på grund av risken att uppfattas som 
tjatiga. Individen måste ges utrymme att själv avgöra om sin medverkan. Frågan är om det var 
bra att medarbetare ansvarade för distributionen av enkäterna. Det hade dock varit svårt att 
göra på något annat vis då medarbetare arbetar i olika skift.  
 
På ENKÄT 1 saknades två frågor. En fråga om Unimed kontaktade den sjuke medarbetaren 
efter tre dagar eller inte och en fråga angående upplevda för- och nackdelar med 
telefonrådgivning. Det hade varit av värde på grund av att se om det fanns ett samband eller 
inte med hur nöjda medarbetarna är med tjänsten. Det är synpunkter som framkommit i 
efterhand. 
 
Fråga 6 på ENKÄT 1 var: Har du kunskap om vad Unimeds tjänst (sjukanmälning & 
sjukvårdsrådgivning) innebär?  
36 procent av undersökningsdeltagarna uppgav att de inte hade kunskap om tjänsten. Det får 
oss att fundera över om frågan är felformulerad. Ett alternativ hade varit att fråga om bolagets 
sjukanmälningsrutiner. Eller så är det faktiskt så att 36 procent saknar kunskap om tjänsten. 
På SMC Tools AB var det endast 47 av 80 deltagare som uppgav att de hade och 33 att de inte 
hade kunskap om Unimeds sjuk- och friskanmälningstjänst. Om de inte vet vad tjänsten 
innebär är det svårt att utnyttja den. Antingen har de inte fått information om tjänsten eller så 
har informationen gått i glömska.  
 
På grund av att uppdragsgivaren önskade ytterligare några frågor till personalavdelningen så 
sent som den 13 maj fanns ingen tid för handledning av frågorna. En mindre enkät utformades 
i samråd med uppdragsgivaren. Respondenterna gav tydliga och utförliga svar på frågorna. 
 
Vedung (1998) menar att utvärderingar både kan beröra avslutade och pågående aktiviteter. 
För att kunna garantera kvalité i en utvärdering är det viktigt med en systematisk 
datainsamling, tydlig resultatredovisning och tydligt angivna källor. Det finns flera olika 
utvärderingsmodeller och ett vanligt förekommande fel är att utvärderare endast utgår från en 
modell och endast får svar på frågan ur ett perspektiv. Därför är rekommendationen att 
använda flera modeller för att få svar ur olika perspektiv (ibid.). Utvärderingen fokuserar på 
den sjuk- och friskanmälningstjänst dessa bolag köper externt sedan en tid tillbaka. För att 
undvika att utvärderingen endast ger svar från ett perspektiv har utvärderingen utgått från tre 
olika perspektiv: medarbetarnas perspektiv, flödeschefernas perspektiv och organisationens 
perspektiv. Utvärderingen resulterar även i en jämförelse med en avdelning som inte använder 
Unimeds tjänster, samt en beskrivning av två medarbetares (inom personalavdelningen) 
uppfattningar om tjänsten. 
 
Utvärderingen handlade om att ge bolagen inom Sandvik information om hur medarbetare 
och flödeschefer upplever och använder Unimeds sjuk- och frisk anmälningstjänst, samt se 
effekter av och kostnader för den. Detta för att bolagen ska veta om de ska fortsätta köpa 
tjänsten eller inte. Syftet anses vara besvarat då samtliga frågor har besvarats i rapporten. 
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6.3. Framtida utvärderingar / studier 
För att få en tydligare bild av flödeschefernas upplevelser och tankar kring sjuk- och 
friskanmälningstjänsten krävs en ny utvärdering. Ett alternativ är att genomföra intervjuer 
istället för enkät. Eventuellt skulle det vara bra med gruppintervjuer för att få en diskussion 
kring tjänsten och arbetet kring den. Vid ett sådant tillfälle skulle förslag på hur en flödeschef 
kan använda sjukfrånvarostatistiken i sitt arbete kunna presenteras. 
 
Andra utvärderingar/undersökningar som kan tänkas vara nödvändiga är vilka sjukdomar som 
ligger bakom sjukfrånvaron och en beskrivning av hur medarbetare tagit sig tillbaka till 
arbetet. Detta för att se om företagets handlingsrutiner vid sjukfrånvaro fungerar. 
 
En annan tänkbar utvärdering är att utföra utvärderingen på flera företag eller organisationer 
som använder Unimeds sjuk- och friskanmälningstjänst för att se eventuella likheter och 
olikheter.
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Enkätundersökning om sjukanmälningstjänst 
1. Jag är (ringa in ditt svar):      kvinna  man 

2. Jag är (ringa in ditt svar):                        tjänsteman                     kollektivarbetare 

3. Ålder:_______________. 

 

4. Ringa in det svarsalternativ som passar bäst på dig och din livssituation: 

Singel Sambo/Gift          Särbo   

5. Jag har hemmaboende barn: 

Ja Nej antal barn under 12 år:___________________________________ 

 

6. Har du kunskap om vad Unimed´s tjänst (sjukanmälning & sjukvårdsrådgivning) innebär? 

Om ja, svara på följande frågor. 

Ja Nej 

 

7. Om ja, hur fick du denna information? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. Har du någon gång sjukanmält dig eller anmält vård av barn  till Unimed?  

Ja Nej 

 

9. När du sjukanmälde dig fick du då någon rådgivning? 

Ja Nej 

 

10. Om ja, hade du någon nytta av rådgivningen? 

Ja Nej 
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11. Följde du råden som sjuksköterskan gav dig? (Om ja svara på fråga 12. Om nej hoppa 

till fråga 15). 

Ja Nej 

 

12. Vad gjorde att du följde råden? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

13. Upplever du att råden hjälpte dig att snabbare komma tillbaka till arbetet? 

Ja Nej 

 

14. Har du av Unimed blivit hänvisad till företagshälsovården eller någon annan vårdgivare? 

Ja Nej 

 

15. Vad skulle behövas för att du skulle följa råden? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

16. Har du någon gång ringt rådgivningen för någon annans skull än din egen? 

Ja Nej  

 

17. Vad anser du om kvalitén på rådgivningen? (Gradera ditt omdöme på skalan nedan 

där 1 innebär dålig och 10 mycket bra). 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Övriga kommentarer: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                           Tack för din medverkan! 
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Gävle 23 februari 2009 
 

Undersökning om Unimeds sjukanmälningstjänst 
Vi vänder oss till Dig som är medarbetare på AB SMT/PU-Wire och SMC Tools AB. Vi vill 
med detta brev informera om en enkätundersökning angående den sjukanmälningstjänst som 
Sandvik köper in från Unimed Care AB. Vi önskar ditt deltagande! 
 
Syftet med undersökningen är att utföra en utvärdering åt Sandvik angående denna 
sjukanmälningstjänst, samt se effekten av den. 
 
Vi som har i uppdrag att genomföra denna enkätundersökning och utvärdering heter Anders 
Stenberg och Stina Andersson. Vi läser sista terminen på Hälsopedagogiska programmet på 
högskolan i Gävle och skriver ett vetenskapligt examensarbete inom pedagogik C. 
 
Enkäten kommer att beröra frågor kring Din uppfattning om sjukanmälningstjänsten och Dina 
upplevelser kring den. Enkäten innehåller totalt 17 frågor. 
 
Deltagandet är frivilligt, vilket innebär att du när som helst kan avbryta Din medverkan om 
Du önskar. Enkäterna kommer endast att behandlas av oss som utför utvärderingen och 
kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att inga utomstående personer kommer 
kunna förstå att det är just Du som deltagit i undersökningen. 
 
Vid frågor eller funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 
 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Anders Stenberg   Stina Andersson 
Mobil: 073-XXXXXXX   Mobil: 073-XXXXXXX 
Mailadress: XXXXXXX@hotmail.com   Mailadress: XXXXXXX@hotmail.com 
 
 
 
 
 
Handledare: 
Daniel Pettersson 
Telefon: 070-XXXXXXX 
Mailadress: XXXXXX.XXXXXXXXXX@hig.se 
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Enkätundersökning om gruppchefers uppfattning om 
Unimed Care AB´s sjukanmälningstjänst 
 
1. Jag är (markera med fet text):   gruppchef för tjänstemän    gruppchef för kollektivarbetare 

 

2. Jag har jobbat inom Sandvik i:   år. 

 

3. Min uppfattning om Unimed Care AB´s sjukanmälningstjänst är: 

 

 

 

 

 

4. Hur ser du på tjänsten och statistiken?(markera ditt svar med fet text) 

Som ett verktyg/hjälpmedel en onödig börda annat:                 

  

5. (Markera ditt svar med fet text) Jag använder statistiken tjänsten ger i mitt arbete  som 

gruppchef (om ja svara på fråga 6, om nej hoppa till fråga 7):  

Ja Nej 

 

6. Hur arbetar du med statistiken? 

 

 

 

 

 

 

 

7. Vad skulle behövas för att du skulle arbeta med statistiken? 
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8. (Markera ditt svar med fet text) Jag anser att arbete med statistiken ligger inom ramarna 

för mina arbetsuppgifter (om ja hoppa till fråga 10): 

Ja Nej 

 

9. Om nej, vems ansvar är det? 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. På en skala 1 – 10, hur nödvändig tycker Du att Unimed´s tjänst är? (1 betyder onödig 

och 10 innebär mycket nödvändig) (Markera din valda siffra med fet text) 

 

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 



 
 
 
 
 
 
 

  3 

11. (Markera ditt svar med fet text) Anser du att tjänsten behövs i fortsättningen?(om ja 

svara på fråga 12, om nej hoppa till fråga 13) 

Ja Nej 

 

12. Har du ett förslag hur Sandvik i framtiden kan arbeta med statistiken? 

 

 

 

 

 

 

 

13. Hur vill du i framtiden arbeta för att minska/försöka undvika risken för 

långtidssjukskrivningar? 

 

 

 

 

14. Vad är din uppfattning att din arbetsgrupp anser om Unimed´s sjukanmälningstjänst: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Gävle 23 februari 2009 
 

Undersökning om Unimeds sjukanmälningstjänst 
Vi vänder oss till Dig som är gruppchef på AB SMT/PU-Wire och SMC Tools AB. Vi vill 
med detta brev informera om en undersökning angående Din uppfattning och inställning till 
den sjukanmälningstjänst som köps in från Unimed Care AB. Vi önskar ditt deltagande! 
 
Syftet med undersökningen är att utföra en utvärdering angående denna sjukanmälningstjänst 
och denna undersökning är en del av utvärderingen. Enkäten kommer att beröra frågor kring 
Din uppfattning om den statistik som sjukanmälningstjänsten ger och Dina upplevelser kring 
detta, samt frågor om hur statistiken används. 
 
Vi som har fått i uppdrag att genomföra denna utvärdering heter Anders Stenberg och Stina 
Andersson. Vi läser sista terminen på Hälsopedagogiska programmet vid högskolan i Gävle 
och skriver ett vetenskapligt examensarbete inom pedagogik C. 
 
Deltagandet är frivilligt, vilket innebär att du när som helst kan avbryta Din medverkan om så 
önskas. Material kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att inga utomstående 
personer kommer kunna förstå att det är just Du som deltagit i undersökningen. 
 
Har Du frågor är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 
 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Anders Stenberg   Stina Andersson 
Mobil: 073-XXXXXXX   Mobil: 073-XXXXXXX 
Mailadress: XXXXXXX@hotmail.com   Mailadress: XXXXXXX@hotmail.com 
 
 
 
 
 
Handledare: 
Daniel Pettersson 
Telefon: 070-XXXXXXX 
Mailadress: XXXXXX.XXXXXXXXXX@hig.se 
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Hej! 
  
Som Du förhoppningsvis har hört så ska Unimed Care AB´s sjukanmälningstjänst utvärderas. I detta mail finns två 
bifogade dokument: 
1. Missivbrev  - information om undersökningen och våra (Anders Stenberg och Stina Andersson) kontaktuppgifter.  
2. Enkäten. 
  
Öppna dokument 1 och läs igenom missivbrevet. 
Öppna dokument 2, fyll i enkäten, spara ner dokumentet och maila sedan tillbaka den tillXXXXX_XXXXX@hotmail.com.  
  
Markera ditt svarsalternativ med fet text i enkäten och där det är lämnat tomt utrymme efter frågan skriv ditt svar. 
Beskriv gärna så utförligt som möjligt. 
  
Har du några frågor är du välkommen att ta kontakt med oss eller vår handledare. Vi önskar ditt svar så snabbt som 
möjligt, men senast v.13 fredagen den 27/3-09. 
  
Med vänliga hälsningar 
Anders Stenberg och Stina Andersson 

mailto:XXXXX_XXXXX@hotmail.com
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Hej igen! 
  
Som Du förhoppningsvis har hört så ska Unimed Care AB´s sjukanmälningstjänst utvärderas. Detta mail är en 
påminnelse och vi hoppas Du väljer att delta. I detta mail finns två bifogade dokument: 
1. Missivbrev  - information om undersökningen och våra (Anders Stenberg och Stina Andersson) kontaktuppgifter.  
2. Enkäten. 
  
Öppna dokument 1 och läs igenom missivbrevet. 
Öppna dokument 2, fyll i enkäten, spara ner dokumentet och maila sedan tillbaka den 
till XXXXX_XXXXXX@hotmail.com SNARAST!.  
  
Markera ditt svarsalternativ med fet text i enkäten och där det är lämnat tomt utrymme efter frågan skriv ditt svar. 
Beskriv gärna så utförligt som möjligt. 
  
Har du några frågor är du välkommen att ta kontakt med oss eller vår handledare. Vi önskar ditt svar så snabbt som 
möjligt, men senast v.13 fredagen den 27/3-09. 
  
Med vänliga hälsningar 
Anders Stenberg och Stina Andersson 

mailto:XXXXX_XXXXXX@hotmail.com
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Hej igen! 
  
Vi vet att många av er har mycket att göra, men vi skulle ändå önska ert deltagande i utvärderingen av Unimed´s 
sjukanmälningstjänst. Några av er har svarat och kan bortse från detta mail. Det är alltså totalt två enkäter ni som 
gruppchefer ska svara på, en i pappersform (redan avklarad) och denna nu på mail.  
  
Öppna dokument 1 och läs igenom missivbrevet. 
Öppna dokument 2, fyll i enkäten, spara ner dokumentet och maila sedan tillbaka den 
till XXXXX_XXXXX@hotmail.com så snart som möjligt. Markera ditt svarsalternativ med fet text i enkäten och där det 
är lämnat tomt utrymme efter frågan skriv ditt svar. Är något oklart? Ring oss!! 
  
Trevlig helg! 
Med vänliga hälsningar 
Anders Stenberg, 073-6231302 och Stina Andersson, 073-5046749 

 

mailto:stina_asson@hotmail.com
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Man Kvinna

Ålder 20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65
Man
Kvinna

Livssitutaion Singel Sambo/gift Särbo
Man
Kvinna

Hemmaboende barn Under 12 år
Man
Kvinna

Kunskap om Unimed Ja Nej
Man
Kvinna

Fick info. Hur?
Man
Kvinna

Någon gång sjukanmält dig/VAB Ja Nej
Man
Kvinna

Fick du någon rådgivning Ja Nej



Man
Kvinna

Hade du nytta av rådgivningen Ja Nej
Man
Kvinna

Följde du råden Ja Nej
Man
Kvinna

Vad gjorde att du följde råden
Man
Kvinna

Upplever du att råden, snabbar arbete Ja Nej
Man
Kvinna

Hänvisad till FTH eller annan Ja Nej
Man
Kvinna

Vad skulle behövas för att du skulle följa

Ring Unimed för någon annans räkning Ja Nej



Kvalité 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Övriga kommentarer
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Gruppchef Tjänstmän Kollektivare

År på Sandvik

Uppfattning om Unimed

Verktyg/hjälpmedel Onödig börda Annat

Använders statistik Ja Nej

Hur

Vad skulle behövas för att du skulle arbeta med stati.

Statistik inom ramarna för arb. Uppg. Ja Nej

Om nej, vems ansvar

Hur nödvändig 1 2 3 4 5 6 7

Behövs tjänsten i forts. Ja Nej



Förslag på hur Sandvik kan arbeta i framtiden med stat.

Hur vill du i framtiden arbeta 

Vad är din uppfattning om din grupps uppfattning om Unimed



8 9 10
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  1 

Unimeds sjuk- och friskanmälningstjänst ur HR:S perspektiv  
 
Min uppfattning om Unimed Care AB:s sjuk- och friskanmälningstjänst är: 

 

 

 

 

Jag  ser  på tjänsten och statistiken som: 

Som ett verktyg/hjälpmedel en onödig börda annat:  

                

  

 Jag använder tjänsten i mitt arbete:  

Ja Nej 

 

 

 Hur använder du tjänsten? 

 

 

 

Anser du att tjänsten behövs i fortsättningen? 

Ja Nej 

 

 

      

 

     Tack! 
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Hej Xxxx & Xxxx! 
 
Vi har fått en fråga från Xxxxxx Xxxxxx (ansvarig för utvärderingen av Unimed) om vi inte kunde göra 
en kortare intervju med er för att få svar på några frågor. Vi vet att vi pratat med er ett par gånger, 
men skulle behöva ett mer utförligt svar på vissa frågor. Vi bifogar frågorna i ett dokument och 
hoppas ni kan svara på dessa och skicka tillbaka dem till oss så snart som möjligt. Hoppas det inte 
innebär några problem! 
 
Har ni några frågor kan ni ringa oss! 
 
//Stina 0735XXXXXX & Anders 0736XXXXXX 
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