
 

 
 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnors sjukfrånvaro i en svensk tillverkningsindustri 
En kvalitativ intervjustudie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare:     Handledare: 

Birgitte Ghawi    Ingrid Anderzén 

Masterprogram i Folkhälsa 120 hp   Examinator: 

Uppsats 30 hp        VT 2017                                            Ulrika Winblad

     

 

 



 I 

 

SAMMANFATTNING 

Kvinnors sjukfrånvaro i Sverige är högre än hos män, vilket ökar kraven hos arbetsgivare att 

få kunskap om möjliga sjukdomsframkallande faktorer för kvinnor. De vanligaste orsakerna 

till kvinnors sjukskrivning är led- och muskelvärk samt psykisk ohälsa. Studier visar att 

sjukskrivningen kan orsakas av faktorer i arbetsmiljön, men även att livssituationen måste tas 

i beaktning när sjukfrånvaron på arbetsplatser ska kartläggas. Syfte: Denna studie gjordes 

med syftet att kartlägga faktorer i arbetet och i individens livssituation som kan påverka/bidra 

till att kvinnor är/blir långtidssjukskrivna vid en tillverkningsindustri i Sverige. Metod: 

Studien genomfördes som en kvalitativ studie med abduktiv ansats. Totalt intervjuades nio 

arbetstagare från en tillverkningsindustri. Urvalet bestod av kvinnor med diagnosen led- och 

muskel eller/och psykisk diagnos som var eller hade varit långtidssjukskrivna. Resultat: 

Faktorer som medverkade till sjukskrivning, var en ökande arbetsmängd och ett högre 

arbetstempo. Majoriteten rapporterade om en bullrig arbetsmiljö och obekväma arbetstider 

med skiftarbete som bidragande orsak till sjukfrånvaron. En annan bidragande orsak till 

sjukskrivning var otrygghet i relation till arbetsledningen och otydliga direktiv från 

arbetsorganisationen såsom oklara förväntningar på arbetsinsats, obestämda arbetsroller, 

otillräcklig handledning och mentorskap, samt oklarheter rörande arbetsplatsens hållning vid 

mobbning. Flertalet av kvinnorna hade haft en kritisk händelse i privatlivet, ingen tyckte dock 

att detta föranlett sjukskrivningen. Slutsats: Kvinnlig sjukfrånvaro inom en 

tillverkningsindustri påverkas av arbetsorganisatoriska faktorer och arbetsmiljöfaktorer samt 

kvinnornas livssituation. Resultatet av denna studie bör fördjupas med ytterligare forskning 

inom aktuell tillverkningsindustri.  

 

 

Nyckelord: Industri, sjukfrånvaro, kvinnor, hälsa, anställd, företagshälsovård 
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ABSTRACT 

In Sweden, the rate of sick absenteeism is higher for women than for men, which can put 

increasing demands of employers to gain insight into this problem. The most common causes 

of women's sick leave are joint- and muscle pain as well as mental illness. Studies show that 

sick leave may be caused by factors from the work environment, but also the life situation 

must be taken into consideration when absenteeism in the workplace is mapped. Purpose: 

This study was done to identify factors that may affect / contribute to women long-term 

sickness in a manufacturing industry in Sweden, with the focus on the working conditions and 

the individual's total life situation. Method: The study was conducted as a qualitative study 

with abductive approach. The interviews were transcribed and analysed using directed content 

analysis. A total of nine female employees from a manufacturing industry were interviewed. 

The sample consisted of women, diagnosed with joint and muscle and / or psychiatric 

diagnosis who were or had been long-term sick. Results: All participants found factors such 

as increasing workload and a higher work rate contributing to disease. A majority reported a 

working environment with noise, vibration and shock and work schedules with shift work as 

contributing to absenteeism. Another problem was insecurity in the management and unclear 

directives from the organization such as vague expectations on job performance, unclear job 

roles, inadequate supervision and mentoring, as well as uncertainties regarding the workplace 

attitude to bullying. Most of the women had had a critical event in their private life, however, 

no one thought it caused disease. Conclusion: Female absenteeism within a manufacturing 

industry is affected by work organizational factors and environmental factors as well as 

women's life situation. The results of this study should be deepened by further research in the 

present manufacturing industry. 

 

Keywords: Industry, sick, women, health, employment, occupational health care. 
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ORDLISTA 

APU, Arbetsplatsförlagd utbildning är en praktik förlagd på en arbetsplats 

där gymnasieeleven får tillfälle att arbeta praktiskt inom sin framtida yrkes bransch. En 

handledare skall finnas på praktikplatsen. APU omfattar minst 15 veckor, där varje vecka ska 

omfatta minst 24 timmars garanterad undervisningstid. 

 

Bestämningsfaktor kallas de olika faktorer i samspel som påverkar vår hälsa i positiv eller 

negativ riktning (Statens Folkhälsoinstitut (FHI), 2010). 

 

Chefer definieras i studien som kvinnliga och manliga chefer på närmaste nivå. 

 

CNC, Computer Numerical Control är ett datorsystem för att styra verkstadsmaskiner i 

tillverkningsindustrin. Med hjälp av styrsystemet kan man tillverka komplicerade delar på ett 

enhetligt och automatiskt sätt. 

 

Industrirobot är en robot som används inom industrin. 

 

Långtidssjukskrivning definieras som att vara sjukskriven längre än 14 dagar  

 

Mobbning och kränkning används i studien och definieras båda som en kränkande handling 

 

 Ohälsotal är det vanligaste måttet på sjukfrånvaro. Det är ett sammanfattande mått på antal 

dagar med utbetald ersättning per sjukförsäkrad 

 

Psykisk ohälsa definieras i studien som utmattningsdepression, depression, ångesttillstånd, 

stresstillstånd och utbrändhet. 

 

Tillverkningsindustri, förädlingsindustri, de typer av industri som omvandlar råvaror till 

produkter. Dit hör bland annat verkstadsindustri och processindustri. 
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INLEDNING 

Företagshälsovården vid en svensk tillverkningsindustri, som kommer att omnämnas som 

”Tillverkningsindustri X” i denna uppsats, har önskat ett samarbete kring frågan hur de skulle 

kunna minska kvinnornas sjukfrånvaro till männens nivå, samt hur de med ett preventivt och 

hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan undvika att de kvinnliga arbetstagarna hamnar i 

långtidssjukskrivning. ArbetsRehab - Kompetenscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering 

vid Akademiska sjukhuset i Uppsala fick uppdraget och genom deras samarbete med 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala Universitet genomfördes denna 

studie som undersökt långtidssjukfrånvaro hos anställda kvinnor vid företaget 

”Tillverkningsindustri X”. Studiens resultat är tänkt att kunna utgöra en grund för ett fortsatt 

arbete med hälsopromotiva interventioner vid företaget. Perspektivet studien görs utifrån är 

ett folkhälsoperspektiv: Folkhälsomål 4 - Ökad hälsa i arbetslivet.  

 

Utgångspunkten för målområde 4 är att kraven i arbetslivet måste balanseras mot människans 

möjlighet att kunna fungera och må bra under ett helt arbetsliv. Insatser att både förebygga 

och främja hälsa i arbetslivet behövs för att förebygga ohälsa (FHI, 2010). Arbetet på en 

arbetsplats bör präglas av en säker och trygg miljö, fysisk såväl som psykisk och social. 

Individens yrkesutövning i arbetslivet ska gå att förena med familjeliv och fritid på ett 

hälsofrämjande sätt. Till grundvillkoren för hälsa i arbetslivet hör att ha kontroll, att känna 

delaktighet och inflytande över sitt eget arbete. Andra viktiga faktorer är att bli sedd, vara 

någon som räknas med samt att ha utvecklingsmöjligheter i arbetet (FHI, 2010). Begreppet 

arbetsmiljöfaktorer är den övergripande bestämningsfaktorn för hälsa i arbetslivet, dessa 

inkluderar faktorer av teknisk/fysisk, fysikalisk, kemisk, biologisk, ergonomisk, psykosocial 

och organisatorisk art. Ett samspel mellan faktorerna kan ofta ses, särskilt mellan de tre 

sistnämnda (Hanson, 2004). 

 

BAKGRUND 

Sjukfrånvaron i Sverige 

Enligt Statistiska centralbyrån fanns det i Sverige 4 924 000 personer i arbete år 2017 och av 

dessa var 2 330 000 (48 procent) kvinnor (SCB (AKU) 2017). Utvecklingen från 1990-talet 

och fram tills idag visar på en ökning av sjukfrånvaro inom alla diagnosgrupper 

(Socialförsäkringsrapport (SFR), 2010a). Från 2006 är sjukfall med psykiska diagnoser mer 

vanligt förekommande än sjukfall med muskuloskeletala diagnoser (FK. 2010a). Andelen av 
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sjukfrånvaro hos kvinnor är nästa dubbelt så högt som hos män (Socialförsäkringsrapport 

(SFR), 2016:7). . Psykiska diagnoser har tillsammans med led- och muskel diagnoser sedan 

länge varit de två vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivningar i Sverige (Johnson, 2010). 

För kvinnor är det diagnosgruppen psykiska diagnoser, som är den vanligaste bland de 

långtidssjukskrivna (Lidwall, Marklund, & Skogman Thoursie, 2004); (Angelov, Johansson, 

Lindahl, & Lindström, 2011).  

Arbetssjukdomar hos kvinnor är högst inom tillverkningsindustrin (AMV, 2012).  Antal nya 

godkända sjukfall som medför mer än 90 dagars sjukfrånvaro för kvinnor och antal fall per 

1000 sysselsatta, sorterat efter relativ frekvens 2014 (Arbetsmiljöstatistik Rapport (AMR) 

2016:1). 

Metallarbetare såsom operatörer och montörer visar 39,4 och övrigt industriellt arbete såsom 

processoperatörer och maskinoperatörer visar 47,2. I jämförelse med undersköterskor, 

vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. som visar 37,9 och sjuksköterskor & barnmorskor 

35 (AFA försäkring, 2016).  

Arbetsmiljön i Sverige 

Arbetsmiljön styrs av lagar, författningar och avtal. I arbetsmiljölagen första paragraf anges 

att lagen har två syften, dels att ”förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet”, dels att ”i övrigt 

uppnå en god arbetsmiljö” (SFS 1977:1160). Arbetsmiljölagen kräver att arbetsgivare och 

arbetstagare tillsammans ska samverka för en god arbetsmiljö (SFS 1977:1160, 3 kap) och 

arbetsgivare ska på ett systematiskt sätt planera, leda och kontrollera verksamheten, så detta 

leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö (SFS 1977:1160 

kap 3). Riksdagen antog våren 2003 Sveriges nationella folkhälsopolitik där Folkhälsomål 4 

beskriver en ökad hälsa i arbetslivet (Riksdagen, 2003). 

 

Arbetsmiljöverket (2012) har framtagit faktorer som har påverkan på arbetsmiljön. Några 

exempel är:  

 Arbetsorganisation  

 Arbetsmängd 

 Arbetsställningar och arbetsrörelser 

 Buller och belysning 

 Farliga ämnen 

 Maskiner (Arbetsmiljöverket (AMV) – Riskbedömning, 2012). 
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För att bedriva ett bra arbetsmiljöarbete behöver chefer och arbetsledare ha goda 

arbetsmiljökunskaper (Hanson, 2004) som till exempel hur olika sociala och psykologiska 

förhållanden i arbetet kan påverka arbetstagarnas psykiska hälsa och hur man kan känna igen 

signaler på ohälsa både hos individer, grupper och i verksamheten (AFS 2015:4). Viktigt är 

att det finns en helhetssyn, och ett väl fungerande samarbete mellan ledning och anställda, där 

alla parter förstår att en god arbetsmiljö är lönsam för samtliga inblandade (Gullberg & 

Rundqvist, 2008).  

 

Arbetsmiljön och hälsan är starkt förknippade med varandra (SOU. 2017:24). En arbetsplats 

spelar en central roll i ett hälsofrämjande arbete. Med fokus på ledarskap, resurser 

(personalen) och egen kraft (Bjurvald, 2004) kan arbetsrelaterad hälsa förbättras bland 

anställda (Dellve, Skagert & Vilhelmsson, 2007). 

Samband mellan organisation och psykosocial hälsa visar på att de individuella variationerna 

spelar en mindre roll (Bolin, Höckertin, & Marklund, 2010).   

 

Arbetslivet inom tillverkningsindustrin 

Tillverkningsindustrin är Sveriges tredje viktigaste näringsgren och det är den mest 

mansdominerad näringsgrenen i Sverige med endast 23 procent sysselsatta kvinnor (SCB 

(AKU), 2017). Tillverkningsindustrin omfattar ett flertal olika typer av industrier, en sådan är 

verkstadsindustri vilket är föremål för föreliggande studie. 

 

Inom tillverkningsindustrin arbetar man ofta i produktionsgrupper, där arbetet präglas av lag-

arbete som är kombinerat med ett självständigt ansvar för en del av produktionen. 

Produktionsgrupper tar ansvar för sin produktion, korttidsplanering, att hålla leveranstider, 

beställa material, rapportera om produktionsresultat, kvalitetsprov, sköta enklare underhåll 

och reparationer samt att tillkalla specialister när detta behövs. Arbete innebär ofta 

programmering och övervakning av automatiskt styrda verktygsmaskiner (CNC). Inom 

tillverkningsindustrin är kvinnors huvudsakliga arbetsuppgifter förpackning, montering, 

slipning och stansning.  

 

Vid tillverkningsindustrin sker tillverkningen dygnet runt. De anställda arbetar dagtid, nattetid 

eller en kombination av dessa. Skiftgången är anpassad till produktionsenheternas behov. 

Arbetet är psykiskt såväl som fysiskt ansträngande och det ställs krav på koordinering, 
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fortlöpande problemlösning och initiativförmåga. Arbetsuppgifterna kan innebära monotona, 

repetitiva rörelser och ensamarbete.  

 

Anledningar till sjukskrivning i den svenska arbetsmiljön 

Tillverkningsindustri sysselsätter cirka 600 000 personer vilket motsvarade 12 procent av den 

totalt sysselsatta delen av befolkningen (SCB, 2015). Branschen stod 2015 för 21 procent av 

arbetsmarknadens sjukfrånvaro. Det är en relativt hög siffra i förhållande till branschens 

storlek mätt i antal sysselsatta (SCB, 2015). 

 

Idag förvärvsarbetar nästan lika många kvinnor som män och de har båda samtidigt ett stort 

ansvar för hemmet. Kvinnor lägger i snitt 3,5 timmar på obetalt arbete under ett vardagsdygn, 

män cirka 2,5 timmar (SCB, 2014). Skillnaden mellan kvinnors och mäns tid i obetalt arbete 

har minskat de senaste 30 åren, det är kvinnors obetalda tid som minskat (SCB, 2014). Många 

kvinnor upplever svårigheter att få vardagslivets alla delar att passa ihop, i Nordensmarks 

(2004a) studier framkommer att kraven i familjelivet och speciellt barn i familjen ger ökad 

total arbetsbörda och förhöjd på frestning särskilt för kvinnor. Samtidigt kan personliga 

faktorer såsom materiella och sociala resurser neutralisera påverkningen (Nordenmark, 

2004b). Dubbla arbetsbördor (förvärvsarbete och hushållsarbete) ökar risken för sjukfrånvaro 

bland kvinnor visar studie av Väänanen, m.fl. (2004) medan Masterkaasa (2000); Voss, m.fl. 

(2008) har enbart funnit svaga sådana. 

 

Kommunikationen är ytterst viktig på en arbetsplats, men buller inom industrin försvårar 

samtal under arbetstid mellan arbetstagare och kan få fysiska såväl som psykiska följder för 

arbetstagaren (Arbetsmiljöverket (AMV), 2012). Begränsad möjlighet för kommunikation kan 

medföra att skapandet av relationer mellan medarbetare och av sociala nätverk nedprioriteras 

av de anställda.  

 

En viktig faktor i arbetstagares arbetsmiljö är relationer, en komponent som påverkar hälsa, 

trivsel och produktivitet (Stoetzer et al., 2009). Sociala nätverk som en resurs har i studier 

visat sig vara positivt för ett fysiskt och psykosocialt välmående, i förbindelse med svåra 

situationer på arbetsplatsen eller i hemmiljön (Bildt, Backstig & Hjelm, 2006). 
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Den psykosociala arbetsmiljön påverkas negativt av täta chefsbyten och vid 

omorganisationer, och innebär ofta en nedprioritering av hälsofrågor (Karlberg & Söderström, 

2003). Organisationer med en god rehabiliteringsstruktur där företagsledningen och 

arbetsledningen har en överensstämmande bild av vilken rehabiliteringspolicy företaget har 

och hur den används, visar lägre sjukfrånvaro än organisationer där det inte finns en sådan 

stark överensstämmelse. I företag som reagerar tidigt vid risk för ohälsa eller sjukfrånvaro, 

finns dessutom en lägre sjukfrånvaro bland anställda (Vingård et al., 2007).  

 

På arbetsplatser kan mobbning finnas. Mobbning kan utgöra en individuell såväl som en 

organisatorisk riskfaktor, när mobbningen utvecklas på en arbetsplats påverkas hela 

organisationen negativt. Med tiden accepteras mobbningen och integreras i 

arbetsplatskulturen (Emdad, Alipour, Hagberg, & Jensen, 2013) och det kan leda till en 

fördubblad risk för sjukdom (Voss, Floderus, & Diderichsen, 2001).   

I en organisation kan mobbning förekomma på en vertikal nivå, mellan överordnad och 

underordnad alltså mellan chef och anställd, och även på en horisontell nivå mellan anställd 

på samma nivå (Emdad et al., 2013), eller att underordnade i grupp trakasserar en arbetsledare 

eller chef (Leyman, 1996; Salin, 2003). Arbetsmiljön kan upplevas som ansträngd när 

arbetsplatsmobbningen tar an en aggressiv form av fientligt socialt beteende (Leyman, 1996) 

så som förlöjligande och förminskning (Bergman, Carlsson & Wright, 1996). Sådant beteende 

påskyndar utvecklandet av en arbetsrelaterad psykisk ohälsosam miljö (Stoetzer et al., 2009). 

För individen kan det föra till sömnproblem med depression och sjukfrånvaro som resultat 

(Leymann, 1996; Bergman et al., 1996). En organisation med en tydlig och klar hållning 

rörande mobbning och kränkning i alla dess former skapar en ram för en god arbetsmiljö 

(Ekman & Arnetz, 2005). 

 

Andra fysiska faktorer inom t.ex. industrimiljön som påverkar anställda är luft och 

kemikalier.  Inom verkstadsindustrin förekommer många olika produktionssteg där det 

förekommer en större eller mindre mängd kemikalier. Vid bearbetningen används ofta vätskor 

för kylning, smörjning och borttransport av avverkat material.  

  

Arbetstagare i tillverkningsindustrin utför ofta arbetsuppgifter under krävande fysiska 

förhållanden)(AMV Rapport 2010:14; Fredriksson et al., 2002). Sjukfrånvaro i denna sektor 

visar på en hög sjukfrånvaro i ledbesvär (Socialförsäkringsrapport 2011:17). Det individuella 

arbetet vid en produktionsavdelning inom tillverkningsindustri består mestadels ett fysiskt 
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krävande arbete med tunga lyft, ett repetitivt monotont rörelsemönster och ergonomiska 

obekväma arbetsställningar (Voss, Floderus, & Diderichsen, 2001) som kan ge en förhöjning i 

risken för belastningsskador såsom ledbesvär (Nordander et al., 2009; Fredriksson et al., 

2002).  

 

Orsaker till sjukskrivning av kvinnor i Sverige 

När det gäller orsaker till sjukskrivning bland kvinnor finns det en hel del tidigare forskning. I 

tidigare studier har man visat på en hög sjukfrånvaro bland kvinnor på mansdominerade 

arbetsplatser (Hensing, Alexanderson, Åkerlind, Bjurulf, 1995; Hensing & Alexanderson, 

2004) även om man i studier rörande könsintegrerade yrken såsom finans och 

försäkringsverksamhet (SCB, 2015) visar på lägre sjukfrånvaro hos kvinnor (Körlin, 

Alexanderson, Svedberg (2009).  Långvarig sjukfrånvaron bland kvinnor på 

mansdominerande arbetsplatser såsom industrin visar 2014 en relativ frekvens för 

metallarbetare och övrigt industriellt arbete på 86,8 för kvinnor och 48,8 för män. Det är 

sjukfall som medför mer än 90 dagars sjukfrånvaro för kvinnor och för män och antal fall per 

1000 sysselsatta (AFA försäkring, 2016). 

 

Långa arbetstider med kort återhämtningsperiod och brist på nedvarvning mellan arbetspass 

har visat sig leda till stress och utmattningssyndrom med sjukskrivning som följd (Magnusson 

– Hansson et al 2008; Theorell, Oxenstierna, & Westerlund, 2004). Även höga 

prestationskrav från arbetsledning och oklara förväntningar från arbetsgivare på arbetsrollen 

och arbetsinsatsen kan leda till sjukskrivning (Emdad et al., 2013). Oklara förväntningar kan 

ge arbetstagaren en upplevd avsaknad av kontroll över eget arbete och deltagande i 

beslutsfattande omkring sin arbetsinsats (Michie & Williams, 2003). Liknande kombinationen 

av höga krav och låg grad av egenkontroll är ytterligare en av de riskfaktorer som har 

inverkan på arbetstagarens psykiska hälsa (Stansfeld & Candy, 2006; Blank & Diderichsen, 

1995) med medföljande hög sjukfrånvaro (Bildt, Backstig, & Hjelm, 2006; Theorell, 

Oxenstierna, & Westerlund, 2004). 

 

Forskning har också visat att kvinnors sjukfrånvaro är hög vid bristfälligt stöd från 

arbetsledningen rörande arbetsuppgiften, feedback och uppmuntran samt där inga 

utvecklingsmöjligheter finns (Theorell, Oxenstierna, & Westerlund, 2004; Vaananen et al., 

2003). Därför är stöd en betydelsefull faktor som har inverkan på hälsan hos arbetstagaren, 
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och från en organisations synvinkel kan stöd ges dels i form av klargörande 

befattningsbeskrivningar för att definiera arbetsrollen och dels genom hjälp med fokusering 

på målsättningar för arbetsinsatsen (Locke & Latman, 2002). Socialt stöd från medarbetare 

och arbetsledning kan dessutom ges i form av uppskattning från arbetskamrater och chefer om 

hur väl samarbeten med arbetskamrater och chefer fungerar (Theorell, Oxenstierna, & 

Westerlund, 2004). Ett företag kan också framgångsrikt förbättra den psykiska hälsan bland 

anställda med interventioner som utbildning och organisatoriska förbättringar, inkluderat ökat 

deltagande i beslutprocess och problemlösning (Michie & Williams, 2003). 

 

Riskfaktorer för hälsa respektive sjukskrivning för kvinnor i tillverkningsindustrin  

Det finns mycket studier om sjukskrivning inom tillverkningsindustrin samt studier om 

kvinnors sjukskrivning men bara få studier om kvinnors arbetssituation inom 

tillverkningsindustrin och de visar på att kvinnors arbetsuppgifter är mindre integrerade, mer 

repetitiva och monotona än för män (Aulin, Pemsel, & Eliasson, 2009). Vidare visar studier 

att dessa arbetsmönster kan leda till stress (Karlberg, & Söderström, 2003) och 

belastningsskador (Nordander et al., 2009). Man kan kanske anta att sjukskrivning av kvinnor 

inom tillverkningsindustrin har att göra båda med de specifika arbetsmiljöproblemen för 

tillverkningsindustrin och de specifika anledningarna för kvinnors sjukskrivning generellt sett. 

Summerar man specifika anledningar från tillverkningsindustrin får man inkludera den höga 

ljudnivå med ett underliggande dovt buller från maskiner och luften som innehåller 

kemikalier från framställningen av produkter samt att det individuella arbetet på en 

produktionsavdelning är utpräglat fysiskt, med tunga lyft, repetitiva monotona rörelser och 

ergonomiskt obekväma arbetsställningar vilket föranleder en förhöjd risk för 

belastningsskador och ledbesvär. Dessutom förekommer ofta långa arbetstider med för korta 

återhämtningsfaser mellan arbetspass. Generellt sett är det också en mansdominerad 

arbetsplats där mobbning kan förekomma  

 

Summerar man specifika anledningar för kvinnors sjukskrivning får man inkludera saker som 

oklara förväntningar på arbetsroller och arbetsinsatser, höga krav och låg egenkontroll, brist 

på stöd från ledningen vilket man kanske också kan förvänta sig är ett problem inom 

tillverkningsindustrin 
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Denna studie söker svar på bakomliggande orsaker till sjukfrånvaro hos anställda kvinnorna i 

en specifik tillverkningsindustri i Sverige där sjukfrånvaron hos kvinnliga arbetstagare var 

dubbelt så hög som hos manliga arbetstagare. Eftersom det finns ytters få studier som 

kvinnors sjukskrivning inom tillverkningsindustrin söks genom denna fallstudie att hitta de 

bakomliggande anledningar till kvinnornas sjukskrivning. Kan de troliga anledningarna till de 

sjukskrivna kvinnorna hittas i svaren från tidigare studier generellt om kvinnors sjukskrivning 

och sjukskrivning generellt inom tillverkningsindustrin, eller finns det i detta specifika fall 

andra anledningar som inte stöds av dessa tidigare studier, som har att göra med 

kombinationen kvinnor och tillverkningsindustri? 

SYFTE 

Syftet med studien är att kartlägga faktorer som kan påverka/bidra till att kvinnor är/blir 

långtidssjukskrivna vid en tillverkningsindustri i Sverige.  

Frågeställningar 

Vilka är orsakerna till sjukskrivningar hos kvinnorna? 

 utifrån arbetsförhållanden och  

 utifrån kvinnornas totala livssituation   

Företagspresentation 

Moderföretaget till den i föreliggande studie undersökta tillverkningsindustrin hade vid 

tidpunkten för studien 8000 anställda varav 2100 i Sverige och fanns representerat i 130 

länder. Företagets huvudsakliga uppgift är tillverkning av verktygsmaskiner för 

metallbearbetning samt tillverkning av verktyg och redskap. Det undersökta företaget är den 

största tillverkningsenheten och har omkring 1550 anställda. Tillverkningen består av 

hårdmetallskär och borrar, fräsar och svarvhållare för bearbetning i metaller. Inom 

verksamheten förekommer yrken som operatörer, verkstadstekniker och montörer.  

 

Tillverkningen sker i produktionsgrupper, verkstäder, som är uppbyggda av målstyrda 

grupper av varierande storlek och sker i huvudsak med automatiserade CNC-styrda maskiner 

och industrirobotar. Produktionsgrupper har ansvar för sin produktion bland annat beträffande 

korttidsplanering, att hålla leveranstider, beställa material, rapportera om produktionsresultat, 

kvalitetsprov, sköta enklare underhåll och reparationer samt att tillkalla specialister när detta 

behövs. En del arbetsmoment inom tillverkningen är manuella, andra är styrda av maskiner 

(programmering av CNC) (Framtidsvalet, 2012).  
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Vid den undersökta tillverkningsindustrin används performance management som innefattar 

att alla anställda skall ha ett årligt målsamtal där verksamhetens mål och individens mål 

genomgås. Utifrån målen görs en handlingsplan för individen med aktiviteter och 

utbildningar. En friskola är kopplat till företaget. Här erbjudes en 3-årig fristående teknisk 

utbildning, med APU, arbetsförlagd utbildning, inom tillverkningsindustrins 

produktionsenhet.  

 

Företagets sjukfrånvaro och rehabiliteringspolicy 

Av 1550 anställda är 25 % kvinnor och 75 % män. Åttio procent av de anställda tillhör 

fackförbundet IF Metall och 20 % är tjänstemän. Den genomsnittliga anställningstiden är 17 

år. 

 

 

Figur 2. Total sjukfrånvaro 2011 uttryckt i procent per månad av antalet anställda kvinnor  

och män. (Företagshälsovården Tillverkningsindustri, 2012). 

 

Den genomsnittliga sjukfrånvaron 2011 var 3,9 %. För anställda kvinnor var den 6,2 % och 

för anställda män 3,2 %. Sjukfrånvaro år 2011är alltså nästan dubbelt så hög för de kvinnliga 

anställda än för de manliga anställda bortsett från månaderna maj – juli, figur 2.  

 

Företaget hade vid tidpunkten för studien en väl utarbetad Rehabiliteringspolicy där mål, 

ansvar och arbetsgång vid sjukanmälan är klart specificerade. Vid sjukdom, kort- eller lång, 

anmäler arbetstagaren frånvaron till närmaste chef och Human Resource - direkt. Den 

närmaste chefen har huvudansvar för uppföljning av anställdas hälsotillstånd från dag 1 till 

dag 14 från sjukskrivningsdagen. På dag tre görs, av den närmaste chefen, en uppföljning av 

sjukanmälan genom att en kontakt tas med arbetstagaren. Då görs en faktainsamling för att 
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kunna vidta nödvändiga åtgärder. Därefter följer rehabiliteringspolicyn Försäkringskassans 

upplägg. 

 

METOD 

Design 

Föreliggande kvalitativa studie genomfördes med en huvudsaklig abduktiv ansats (Malterud, 

2009) via intervjuer (bilaga 2) samt en mindre kvantitativ enkät för att klarlägga 

bakgrundsfaktorer, (bilaga1). Resultatet analyserades med en riktad innehållsanalys (Hseih & 

Shannon, 2005). 

Studiepopulation och urval 

Det strategiska urvalet av informanter var kvinnor anställda inom en bestämd 

tillverkningsindustri, de ska vara sjukskrivna eller nyligen återkommit från sjukskrivning, 

deras sjukskrivningslängd, sjukskrivningsorsak, arbetssektion och arbetsuppgifter. 

Inklusionskriterier var svensktalande kvinnor i åldern 20 – 60 år med led- och muskelvärk 

eller/och psykisk ohälsa som sjukskrivningsorsak.  

Datainsamlingsmetod 

Den kvalitativa intervjun ger den intervjuade möjlighet att beskriva det undersökta fenomenet 

så ingående och förbehållslöst som möjligt (Malterud, 2009). Med utgångspunkt från syftet att 

kartlägga faktorer som kan påverka/bidra till att kvinnor är/blir långtidssjukskrivna vid en 

tillverkningsindustri sammanställde författaren en demografisk enkät samt en intervjuguide 

med förutbestämda kategorier. (bilaga 2). Studien Sjukskrivning-sociala orsaker och 

innebörder av Ede, Eriksson, Jansson & Starrin (2011) samt information insamlat från ett 

platsmöte och rundvandring i lokalerna på företaget låg till grund för både kategorierna och 

frågeställningarna i intervjuguiden och enkäten i föreliggande studie. Studien Ede, et al., 

valdes på grundlag av dennes ämne vilket är sjukskrivning, diagnoser från rörelseorgan och 

psykiska diagnoser, och utifrån arbetets förhållanden och den totala livssituationen. Studien 

fokuserar på det sociala sammanhäng och det skiljer sig från föreliggande studie. Delar av 

deras intervjuguide allmänna teman (sid 9) har använts och anpassats till föreliggande studier 

då de passade in på föreliggande studie frågeställningar. Intervjuguiden för föreliggande 

studie innehöll semistrukturerade frågor som berörde områdena ”Tiden innan 

Sjukskrivningen”, ”Det egna arbetet och arbetsmiljön” samt ”Familj och närmiljö”. En 

demografisk enkät utgjorde inledningen vid intervjuerna. Detta frågeformulär inkluderade 
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frågor under de förutbestämda kategorierna ”Tiden innan sjukskrivningen” och ”Det egna 

arbetet och arbetsmiljön” i syftet att få demografisk information och att inleda intervjuerna på 

ett avslappnat sätt. Intervjuerna inleddes med enkäten som de tillfrågade fick fylla ut i närvaro 

av intervjuaren. Intervjuerna genomfördes under april månad 2012, och inhämtades via 

ljudupptagning för att därpå transkriberas till text. 

Tillvägagångssätt 

Ett platsmöte inkluderande en rundvandring företogs på tillverkningsindustrin med chef för 

företagshälsovården och tre företagssköterskor. Information om företaget, företagets statistik 

över sjukfrånvaro, deras sjukanmälan-policy samt rehabiliteringsplan hämtades in för att 

lättare kunna utforma intervjuguidens kategorier efter det som var relevant att studera. Chef 

för Företagshälsovården, samt tre företagssjuksköterskor informerades om studien, dess syfte 

och mål. Därefter gjordes ett strategiskt urval ur populationen av långtidssjuka kvinnor vid 

tillverkningsindustrin utifrån inklusionskriterierna. Företagssjuksköterskorna tillfrågades om 

de kunde föra frågan vidare, och om det fanns intresse bland kvinnor som var sjukskrivna 

eller hade varit sjukskrivna, att delta i en studie om kvinnors sjukfrånvaro. Till de kvinnor 

som anmälde sitt intresse skickades ett brev ut via post, (bilaga 3). Brevet informerade om 

studien och dess syfte, samt hur de tillfrågade skulle bli kontaktade av författaren om de 

önskade delta i studien. Brevet informerade även om att intervjuerna var frivilliga, skulle ske 

via ljudupptagning med bandspelare, och i lokaler tillhörande Företagshälsovården. 

Författaren ringde sedan upp informanterna för att bestämma om tid för intervju. Inför varje 

intervju gavs kort information om studien och dess syfte. Vidare att studien var frivillig, att 

det när som helst gick att avbryta intervjun, samt att det inspelade materialet skulle behandlas 

konfidentiellt, och makuleras efter avslutad studie.  

Tretton kvinnor från 10 sektioner anmälde intresse för att delta i studien. Nio kvinnor deltog i 

studien. Bortfallet på fyra kvinnor berodde på att de insjuknade i influensa vid tiden för 

intervjun.  

Dataanalys 

Den analysmetod som användes var en riktad innehållsanalys. En riktad innehållsanalys 

används för att bekräfta eller utvidga begrepp från tidigare funna forskning av det sökta 

fenomenet (Hseih & Shannon, 2005). I den föreliggande studien utgick analysen från de 

förutbestämda kategorierna i intervjuguiden. Det inspelade materialet transkriberades och 

granskades för att sedan analyseras enligt en analysmetod utarbetad av Hseih & Shannon 

(2005).  
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 Hela texten, lästes igenom för att författaren skulle få en helhetsbild.  

 Text som innehöll kunskap om studiens frågeställningar plockades ut.  

 De meningsbärande enheterna kodades direkt in under de förutbestämda kategorierna.  

 Meningsbärande enheter som inte kunde kodas direkt, analyserades och kodades under 

nya subkategorier  

 

I tabell 1 illustreras tillvägagångssättet vid analys av materialet. 

 

Tabell 1 Modell över analysprocessen 

 

Resultaten från intervjuerna redovisas i den löpande texten under kategorier och subkategorier 

och med bekräftande citat. För att göra resultaten mer översiktliga är citaten indragna i den 

löpande texten och skrivna i kursiv stil inom citationstecken. 

Etiska Aspekter 

Deltagandet i intervjuerna har varit frivilligt och ett skriftligt samtycke till att vara med i 

studien har lämnats av deltagarna. Personuppgifter ersattes med sifferkoder på inspelade band 

och frågeformulär för att skydda den personliga integriteten. 

 

 

Meningsbärande enhet  

 

 

Förutbestämda 

Kategorier  

Subkategorier 

 

…hela tiden i samma ställning..och det var då jag började 

känna av det.. jag fick bränningar back i nacken… som .. 

inte gick bort när jag var ledig.. 

 

 

Tiden innan 

sjukskrivningen 

 

 

. 

    Tecken på sjukdom 

 

 

En av mina arbetsuppgifter gick ut på att man skulle lyfta 

ut i ögonhöjd…en 15 kg tung låda …i början då jag var 

yngre gick det lätt...men nu får jag be om hjälp av 

andra…jag har jobbat här rätt så länge på en och samma 

avd….  ja ...det blir 10 år 

 

Det egna arbetet och 

arbetsmiljön 

 

 

 

Arbetsuppgifter och 

arbetsställningar 

 

 

Jo… vi har en bra fördelning… gubben handlar och lagar 

maten...och jag tar hand om stallet… 

 

Jo.… det har varit lite jobbigt nu under hösten sen mamma 

dog… 

Familjen och närmiljön 

 

Work –life balans 

 

       

        Kritisk händelse 
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RESULTAT 

Resultaten i föreliggande studie bygger på en inledande enkät samt intervjuer med nio 

arbetstagare inom en tillverkningsindustri i Sverige. Resultatet av bilaga 1 (demografisk data) 

och bilaga 2 (intervju) där resultatet från tre huvudkategorier presenteras med sina tillhörande 

subkategorier relevanta till föreliggande studies frågeställningar se tabell 1. 

 

Demografiska data för de intervjuade personerna 

Deltagarna var kvinnor som var antingen gifta, bodde med sambo, levde i ett parförhållande 

alternativt i särboförhållande eller levde ensamma. Två hade barn. Tre av deltagarna hade led- 

och muskelvärk, fyra hade problem med psykisk ohälsa och två hade både led- och 

muskelvärk samt psykisk ohälsa. Alla hade varit sjukskrivna i långa tidsperioder, dvs. mer än 

14 dagar. Åldern varierade mellan 21 – 55 år och deras anställningstid varierade mellan 6 

månader upp till 36 år. Vid intervjutillfället var fyra deltagare åter i arbete efter lång 

sjukskrivning, två deltagare var heltidssjukskrivna, två deltagare var sjukskrivna 50 % och en 

deltagare sjukskriven 25 %. 

 

I tabell 2 visas en sammanställning över demografiska data, sjukfrånvaroorsak, anställningstid 

och åldrar. Analysen av det insamlade materialet från intervjuerna redovisas i. tabell 3. 

 

Tabell 2. Studiepopulationens demografiska data 
 

DEMOGRAFISK DATA   (n) 
    

Kvinnor   9  

Civilstånd 

 Gift  3 

 Sambo/Särbo  3 

 Skild  1 

 Ensamstående  2 

Hushållssammansättning  

 Ensam  3 

 Med make/sambo 6 

 Med barn  2 

 

 

Ålder 20 – 30 år  3 

 41 – 50 år  3 

 51 – 60 år   3 

 

Högsta utbildningsnivå 

 Grundskola  1  

 Gymnasium  5 

 Universitet/högskola 3 

 Annan yrkesutbildning 
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Anställningstid i företaget år 

  0 – 10  4 

 11 – 20   

 21 – 30  4 

 31 – 40  1  

Sysselsättningsgrad före sjukskrivning 

 i % 

 100  9 

Sjukskrivning i dag i % 

 0  4 

 25  1 

 50  2  

 100  2 

Sjukskrivningsorsak 

 Led/muskelvärk (LM) 3  

 Psykisk ohälsa (P) 4 

 LM +P  2 
 

Analysen av intervjuerna gjordes utifrån tre förutbestämda kategorier ”Tiden innan 

sjukskrivningen”, ”Det egna arbetet och arbetsmiljön” ”Familjen och närmiljön”, Ur de tre 

förutbestämda kategorierna kunde 11 subkategorier urskiljas, se tabell 3.  

 

Tabell 3 Kategorier och subkategorier 

 

Kategorier 

Tiden innan 

sjukskrivningen 

Det egna arbete och 

arbetsmiljön 

Familjen och närmiljön 

 

Subkategorier 

Tecken på 

sjukdom 

Arbetsuppgifter och 

arbetsställningar 

Work-life balans 

 Uppföljning av 

sjukanmälan 

Deadline Kritisk händelse 

  Hälso- och säkerhetsrisker  Stöd 

  Arbetstider   

  Arbetsorganisation  

  Mobbning och kränkning  

 

 

Huvudkategori 1: Tiden innan sjukskrivningen 

Tecken på sjukdom 

Här beskrivs tiden fram till sjukskrivningen, vilka symtom hade kvinnorna före 

sjukskrivningen, blev de varse om att det var något som inte var bra, hur de mådde? Några 

kvinnor hade aningar om kommande sjukdom och upplevde sömnsvårigheter och tilltagande 

leda och trötthet. Andra upplevde en stickande brännande smärta i muskler och leder, utan att 
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veta vad de skulle göra åt det. Hos andra kom sjukskrivningen helt oväntat utan föregående 

symtom hos några. 

 

”Jag började sova dåligt under hösten …och blev mer och mer trött…allt kändes bara 

meningslöst …ja.. jag …kunde… inte sätta mitt finger på vad det var…” 

 

”... hela tiden i samma ställning…och det var då jag börja känna av det…jag fick bränningar 

back i nacken …som…inte gick bort när jag var ledig…” 

 

” ja…en dag tog det bara stopp……” 

Uppföljning av sjukanmälan 

Över hälften av deltagare uppgav uppgivenhet över utebliven uppföljning av sjukanmälan och 

faktainsamling av närmaste chef på dag tre och fram till dag 14. Deltagarnas upplevelse av 

företagshälsovården var positiv och majoriteten uppgav tacksamhet över förstående 

bemötande, stöd och lyhördhet. En deltagare sökte privat hälsohjälp i tillägg. 

 

” ja jag tyckte det var viktigt i början…så man inte blir bortglömd… 

chefen har inte ringt…ingen har ringt från företaget…” 

 

Huvudkategori 2: Det egna arbetet och arbetsmiljön 

Alla deltagarna angav arbetsmiljöfaktorer såsom stor arbetsmängd, och högt arbetstempo som 

sjukdomsframkallande och en förklaring till sjukskrivningen. I det följande presenteras sex 

subkategorier som alla är förklaringsfaktorer för sjukskrivning. 

 

Arbetsuppgifter och arbetsställningar 

Deltagare med statiska arbetsställningar samt deltagare med samma arbetsuppgift under 

många år uppgav led- och muskelvärk efter arbetet och vilotid. Arbetsuppgifter som innebar 

längre tids stående eller mycket gående på betonggolv gav deltagarna fot, ben- och ryggvärk. 

Moment med vridning och vändningar av armarna i arbetsmoment där produkter med 

varierande tyngd och storlek har vänts manuellt, uppfattade deltagarna som tungt och en 

utmattningskänsla i armbågar, axlar och nacke bestod efter arbetspasset.  
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”En av mina arbetsuppgifter gick ut på att man skulle lyfta ut i ögonhöjd…en 15 kg tung låda 

…i början då jag var yngre gick det lätt...men nu får jag be om hjälp av andra…jag har 

jobbat här rätt så länge på en och samma avd….  ja ..det blir 10 år.” 

 

Kvinnorna med psykisk ohälsa uppgav att sjukskrivningsframkallande faktorer var nya 

arbetsuppgifter som innefattar ett för stort arbetsansvar, för vilket deltagarna saknade teoretisk 

eller praktisk kunskap om och de var utelämnade utan stöd eller mentor. 

 

”vi var för underbemannade…vi var väldigt få…som skulle uträtta…och vår chef hade ingen 

förståelse eller grepp om hur pass olika projekten var…chefen bara öste på mer och mer…på 

oss få som var…” 

 

Deadline 

Tidspressen att snabbare uppnå högre satta produktionsmål och utföra ett ökat antal pressions 

bedömningar och kvalitetsbedömningar, och utan stöd från ledningen, uppgavs av hälften av 

deltagarna som en sjukdomsframkallande faktor. Hälften av deltagare angav att de aldrig 

riktigt hann med och att man var utan kontroll över arbetstempot. En del kvinnor upplevde 

ökande krav för koordinering av flera arbetsmoment under utförandet av arbetsuppgifterna 

och uppgav en känsla av mental trötthet och utmattning efter arbetspasset som bestod flera 

timmar efter avslutat arbetsdag.  

 

”...de vill bara att man ska producera mer…och hålla kvalitén…det är vad det handlar 

om…vad som vi får veta...” 

 

Hälso- och säkerhetsrisker  

Fysiska arbetsmiljöfaktorer som buller och vibrationer från maskiner samt stöt från manuell 

tryckluftblåsare angavs av över hälften av deltagare som en del av arbetsuppgifterna. En del 

deltagare tog upp problem med luftkvaliteten och därav medföljande hälsofaror såsom 

mikroskopiska dammpartiklar i samband med renblåsning av skär. Inandning av hälsofarliga 

kemiska lösningsmedel i laboratorier nämndes också som en hälsorisk. De uppgav även en 

oro över medarbetare som inte använder skyddsutrustning och ställde sig frågande till 

områden inom fabriken där starka dofter, föranledde huvudvärk och trötthet efter arbetspasset.  
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”det är många av oss som är opererad för struma…var och varannan har 

opererats...vi undrar …varför får så många struma? 

 

Arbetstider 

Deltagarna tog upp arbetstider som en anledning till sjukfrånvaro; fem-skift med långa 

arbetsveckor och 12 timmarspass på helgerna uppgavs som belastande och återhämtningen 

mellan dess arbetspass uppgavs vara för korta. 

Arbetsorganisation 

Endast några få av deltagarna ansåg att ledarskapet var bra i företaget. De berättade om chefer 

som kommunicerade och visade en social färdighet och som gav stöd till deltagarna under 

sjukskrivning. Flera av de intervjuade tog dock upp omsättningen av chefer på närmaste nivå 

som ett problem och den oro det skapar i verkstäderna när de upplevde ovisshet omkring 

detta. Avsaknad av någon som kan ta itu med de större problemen skapade oro.  

 

”...alla nya chefer...man får ju ingen arbetsro…vem ska man vända sig till…. 

vi vet ju inte hur länge de blir kvar...” 

 

Mer än hälften av deltagarna uppgav att oklara förväntningar på deras arbetsinsats av 

arbetsledningen föranledde känslor av otillräcklighet och missnöje. Deltagare uttryckte 

önskningar om arbetsbeskrivningar för arbetsroller, för att få kunskap och förståelse för 

arbetsrollen. Ensamarbete med höga krav i utförandet av uppgiften upplevdes som mycket 

belastande av en del deltagare när det förekom utan föregående introduktionshandledning och 

mentorskap.  

 

Upplevelsen av otrygghet ledarskap vars beteende var kritiskt och avvisande samt uttröttade 

och oroliga medarbetare uppgav deltagare som en källa till oro-skapande. 

 

”…fick aldrig något svar på vad som var mina arbetsuppgifter… 

vad förväntas att jag ska göra…” 

 

”ja, på målsamtalet ja…då kan jag ta upp det jag vill, men…de frågar inte 

mycket till…. om hur man egentligen mår...” 
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Dagligen eller veckovis hölls möten på företaget om hur produktionen såg ut. Deltagarna 

uppgav att det huvudsakligen var siffror som speglade resultat som togs upp. Deltagarna 

önskade att uppskattning och specifika resultat riktade mot individen eller teamet på 

verkstaden skulle tas upp. Deltagare värdesatte personalföreningen, skyddsombuden och 

stöttningen från ledarskapet med hjälpmedel för förebyggande hörselskador och plattfot. 

 

Mobbning och kränkning 

Över hälften av deltagarna uppgav konflikter, mobbning och kränkning från chefer eller 

medarbetare. Upplevelsen av chefer som inte ville ta ställning i frågor om mobbning inom 

verkstaden och inte gav rättvis fördelning av arbetsuppgifter och ledighet uppfattades av mer 

än hälften av deltagarna som orättvist och okamratligt. Mobbningen/kränkningen skedde från 

verkstadschefer mot individer eller mot hela arbetsgruppen i verkstaden. 

 

”Jag känner mig väldigt kränkt… varför … att de har så lite empati för andra 

människor…arg ledsen…” 

 

Mobbning/kränkning inom verkstaden skedde från unga manliga arbetstagare mot 

medelålders kvinnliga arbetstagare. eller från medelålders manliga arbetstagare mot unga 

kvinnliga arbetstagare. 

 

” man kan få höra…kvinnor ska inte jobba i sån här tung industri …på nått sätt så tycker jag 

det fungerar bättre med yngre killar än med äldre män faktiskt…det finns två grupper…de 

som vill ha mer mixat arbetsgrupp och de som tycker att nej 

det ska bara vara grabbar…” 

 

En manlig jargong finns och flertal av kvinnorna hade upplevt denna jargong kränkande och 

sexistisk till dess de sa ifrån. Över hälften av deltagarna har någon gång under deras 

anställningstid varit utsatt. 

 

”här på golvet är det en hård jargong… lite sexistisk... sådana skämt som de tror är hjärtliga 

men det är de inte utan de är grova….  speciellt i början…när man är ny…om det kommer en 

tjej som inte kan säga ifrån…så kan det nog bli svårt…” 
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Huvudkategori 3: Familjen och närmiljön 

Work-life balans  

Alla deltagare uppgav de hade en aktiv fritid med djur och/eller sport och socialt umgänge 

med närmaste familj och vänner. Balansen mellan familj och arbete och arbetstider fungerade  

bra för de flesta av deltagarna, men en del uppgav att lediga dagar efter 12 – timmarsskiften 

gick åt till att sova och ta igen sig och att det inte fanns någon ork att träffa vänner.  

 

Kritisk händelse  

Så gott som alla deltagarna angav kritiska händelser i privatlivet före eller under 

sjukskrivningen, såsom livshotande sjukdom hos barn eller förälder, skilsmässa eller 

separation. Ingen av informanterna uppgav dock att det föranlett sjukdom och sjukskrivning.  

 

Jo.… det har varit lite jobbigt nu under hösten sen mamma dog…”. 

 

Stöd 

Deltagare med psykisk ohälsa upplevde det svårt att förmedla sina närmaste om hur dåligt de 

mådde och förståelse från familjen kom först? när sjukskrivningen var ett faktum.  

Alla deltagarna hade upplevt stöd från familjen i deras sjukskrivning och fått hjälp med 

praktiska göromål. 

 

”min särbo och…mamma ja och... mormor förstås de ha varit ett stort stöd… handla 

mat…lagat mat…ja det blev en struktur att det kändes…… 

bra något att hålla sig efter...” 

 

Resultatsammanfattning 

Syftet med denna studie var att kartlägga faktorer som kan leda till att kvinnor är/blir 

långtidssjukskrivna vid en tillverkningsindustri i Sverige. Resultaten baserad på intervjudelen 

visade att deltagare tyckte att faktorer som medverkade till sjukdom och därmed 

sjukskrivning var en ökande arbetsmängd och ett högre arbetstempo. Deltagare med led- och 

muskelvärk berättade också i intervjudelen att arbetsuppgifter och arbetsställningar gav värk i 

armar och ben och att bland kvinnorna med psykisk ohälsa, var arbetsuppgifter med ett stort 
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arbetsansvar en utlösande faktor. Hälften av deltagarna berättade att tidspress och bristen på 

stöd som faktorer som framkallade sjukdom.  

En arbetsmiljö med ett konstant omgivande dämpat buller och arbetsuppgifter där vibrationer 

från maskiner och kraftiga stöt från manuella tryckluftsblåsare ingår under arbetstiden 

framkom under intervjun också som bidragande orsaker/faktorer till sjukskrivning. Kvinnorna 

tog också upp arbetstider med skiftarbete, långa arbetsveckor och 12-timmarspass till helgen 

som bidragande till sjukfrånvaron. Deltagarna berättade om otrygghet i arbetsledningen och 

otydliga direktiv från arbetsorganisationen såsom oklara förväntningar på arbetsinsats, 

obestämda arbetsroller, otillräcklig handledning och mentorskap samt oklarheter rörande 

arbetsplatsens hållning vid mobbning. Flertalet kvinnor berättade att de hade haft en kritisk 

händelse i privat livet före eller under sjukskrivningen, ingen tyckte dock att det föranlett 

sjukdom 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Tiden innan sjukdomen 

Generellt är sjukfrånvaro högre bland kvinnor som arbetar i mansdominerade yrke  

jämfört med dem som arbetar i könsintegrerade yrken (AFA, 2016). Liknande resultat visar 

statistiken över kvinnornas sjukfrånvaro vid tillverkningsindustrin vid året för 

undersökningen, 2011. 

Tecken på sjukdom 

Resultaten visade att ett flertal av kvinnorna tidigt kände av och visade symtom på kommande 

sjukdom innan sjukskrivningen var ett faktum. Om företaget/företagshälsovården tidigare 

upptäckt dessa symtom kunde kanske sjukskrivningsperioden ha kortats ned. Forskning av 

Vingård et al., (2007) stöder detta och har visat att i företag med låg sjukfrånvaro reagerade 

företaget tidigt vid risk för ohälsa eller sjukfrånvaro, med ett förebyggande perspektiv som 

innebar att. företagshälsovården kontaktade den sjukskrivne inom 8 timmar efter inkommen 

sjukskrivning och om behov fanns initierades en utredning av respektive chef inom de första 8 

timmarna. Därefter övergick ärendet till personalavdelningen som skötte kontakten mellan 

försäkringskassan, privata läkare och företagshälsovården. Det fanns policy för sjukskrivning 

och rehabilitering med tydliga rollfördelningar. Därutöver visade Vingård et al. att företag 

med en god rehabiliteringsstruktur, det vill säga där företagsledning och arbetsledning hade 
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en överensstämmande bild över företagets rehabiliteringspolicy och hur den användes, hade 

en lägre sjukfrånvaro än företag där det inte fanns en sådan stark överensstämmelse.  

Det egna arbetet och arbetsmiljön 

Huvudparten av kvinnorna angav faktorer som stor arbetsmängd och högt arbetstempo som 

föranledning till sjukskrivning. Denna bild bekräftas av Bildt, Backstig, & Hjelms (2006) 

forskning om kvinnors sjukfrånvaro. Där visas att sjukskrivning kan orsakas av psykisk stress 

som en kombination av höga krav och känsla av låg kontroll. 

Arbetsuppgifter och arbetsställningar 

Kvinnorna i studien med psykisk ohälsa rapporterade att bidragande orsaker till 

sjukskrivningen var nya arbetsuppgifter som innefattade ett stort arbetsansvar, för vilken de 

inte hade tillräcklig teoretisk eller praktisk kunskap och att de ofta saknade stöd eller en 

mentor. Detta styrks av Lindeberg et al., (2010) studier om sjukfrånvaro hos kvinnor där man 

fann att risken för utmattning ökade vid höga krav i kombination med känslan av låg kontroll 

och lågt stöd i arbetet. Om man använder Karaseks modell finner man att ett högt arbetskrav 

(i detta fall, arbetsuppgiften) i kombination med en låg kontroll (beslutsutrymmet möjliggjort 

av den av teoretiska/praktiska kunskapen om arbetsuppgiften i detta fall) kan leda till psykisk 

ohälsa eller brist på motivation till att lära nytt (Karasek & Theorell, 2009; Norlund et al., 

2011). 

Speciellt sambandet mellan mentala krav i arbetet som är högre än den egna kapaciteten har 

visat sig vara orsak till sjukdom hos kvinnor (Vingård et al., 2005). I studier av Sandmark 

(2007) framkom att självuppskattad kompetensbrist för arbetsuppgifterna och arbetsuppgifter 

med alltför höga psykiska krav associerades med långtidssjukfrånvaro. 

Karaseks modell pekar särskilt på att faktorn ”stöd” kan vara avgörande i fall där 

arbetstagarna har en kombination med höga krav och lågt beslutsutrymme. Där man lämnas 

helt utan hjälp (lågt stöd), ökar risken för att utveckla psykisk ohälsa medan de som får stöd i 

form av handledning eller emotionellt stöd, får motivation och har lust till att lära allt om den 

nya arbetsuppgiften (Karasek & Theorell, 2009). 

 

I den föreliggande studien framkom att sjukskrivning orsakad av led- och muskelvärk i armar 

och ben samt nacke orsakades av påfrestande arbetsställningar och obekväma arbetstider. 

Detta var fallet för både sittande, stående och gående arbetstagare. Sandmark (2007) har visat 

att arbetsuppgiften har inverkan på långtidssjukfrånvaro hos kvinnor. Resultatet från Voss, 

Floderus, & Diderichsen (2001) forskning inom industrin visar att repetitiva rörelser och 
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monotona arbetsuppgifter orsakar belastningsskador så som muskuloskeletala sjukdomar hos 

kvinnor. Nordander et al., (2009) visar liknande resultat, att arbetsställningen och arbetstiden 

påverkar kvinnors hälsa, och föranleder en utveckling av led- och muskelsjukdom. 

En del kvinnor i denna studie hade arbetsmoment där produkter med varierande tyngd och 

storlek vändes manuellt, vilket föranledde trötthetskänsla i muskulaturen som bestod efter 

arbetstid. Det bekräftas i studier av Sandmark (2007) och Voss, Floderus, & Diderichsen 

(2001) att fysiska arbetsuppgifter med tunga lyft har samband med sjukfrånvaro.  

Deadline 

Tidspressen uppfattades som ett högt krav i föreliggande studie, och det framkom att ett högt 

arbetstempo var bidragande orsak till sjukskrivningen. Det var i kombination med ett lågt 

beslutsutrymme (låg kontroll av tid och utförande av uppgiften) och ett svagt stöd från 

ledningen som tidspress föranledde sjukskrivning. Arnetz, Lucas & Arnetz (2011), fann att 

när upplevda krav blir övermäktiga, när man saknar möjlighet att hantera situationen, alltså 

när ens känslor och undermedvetna säger till en att kontrollen, stödet och återhämtningen 

saknas, då finns det en stor risk att utveckla sjukdom.  

Hälso- och säkerhetsrisker 

Över hälften av kvinnorna arbetade i en arbetsmiljö där det fanns ett konstant omgivande 

dämpat buller och där vibrationer från maskiner och kraftiga stöt från manuella 

tryckluftsblåsare ingick i arbetsuppgifterna. Luften på arbetsplatsen innehöll mikroskopiska 

dammpartiklar som kunde innebära hälsofarliga risker vid inandning. Även hälsofarliga 

kemiska lösningsmedel och andra starka dofter i arbetsrummet föranledde huvudvärk och 

trötthet efter arbetspasset. På den undersökta tillverkningsindustrin fanns skyddsutrustning för 

arbetstagarna men användandet varierade mellan arbetstagarna och utrustningen användes 

inte rutinmässigt av alla. 

Arbetstider 

En orsak till sjukfrånvaro var påfrestande arbetstider. Resultaten visade att en del kvinnor 

insjuknade efter en längre tid med långa belastande arbetsveckor och 12 timmars arbetspass 

på helgerna, där återhämtningen mellan arbetspassen blev för kort. Det styrks av Sandmark 

(2007) och Michie & Williams (2003) som med sin forskning visar att kvinnors 

långtidssjukfrånvaro kan orsakas av långa arbetstider och lågt inflytande över arbetstiderna. 
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Arbetsorganisation 

Kvinnors arbetsrelaterade hälsa påverkas av hur ledarskapet tillämpas på en arbetsplats 

(Dellve, Skagert & Vilhelmsson, 2007). Ett flertal av kvinnorna rapporterade om oro, som 

uppstod i verkstäder där det förekom täta utbyten av chefer på närmaste nivå. Detta skapade 

en osäkerhet om vem som tog hand om de större problemen. I andra verkstäder uppfattades 

ledarskapet som bra, när chefen visade på social färdighet, god kommunikationsförmåga och 

gav stöd till arbetstagare under sjukskrivningen. Forskning styrker att ledarskapet (eller brist 

på samma) spelar en viktig roll i utvecklandet av sjukdom. Vaananen et al., (2003) fann att ett 

lågt stöd från chefer inom industrisektorn ökade sjukfrånvaron hos kvinnor. Ett förebyggande 

arbetsmiljöarbete kan minska psykisk ohälsa och fysisk ohälsa. Hensing & Alexanderson 

(2004) visar i sin forskning att ett bra arbetsmiljöarbete förutsatte att chefer hade kunskap i 

arbetsmiljö, om hur sociala och psykologiska förhållanden i arbetet kunde påverka olika 

arbetstagares psykiska hälsa.  

Andra faktorer i arbetet som föranledde psykisk ohälsa och sjukfrånvaro hos kvinnorna var 

oklara arbetsroller och otydliga förväntningar på deltagarnas arbetsinsats av arbetsledningen.  

Emdad, et al., (2013) och Michie & Williams (2003) fann liknande resultat i sina studier. 

Likaledes rapporterade kvinnorna att bristfälligt stöd från arbetsorganisationen i utebliven 

introduktionshandledning eller mentorskap gav en otrygghet i utförandet av arbetsuppgifter. 

Kvinnorna omtalade att de upplevde det som mycket belastande då det föranledde känslor av 

otillräcklighet och missnöje hos dem. Stansfeld & Candy (2006) fann likaledes ett samband 

mellan psykosociala stressfaktorer i arbetslivet och psykisk ohälsa i deras forskning, vilket 

stämmer överens med resultaten i föreliggande studie. 

 

Tillverkningsindustrins arbetsorganisation uppvisade ett klimat som kvinnorna rapporterade 

som oroskapande. De berättade om upplevelser av otrygghet, ledarskap vars beteende var 

kritiskt och avvisande och uttröttade oroliga medarbetare. Forskning om hälsan i 

organisationer av Arnetz, Lucas & Arnetz (2011) visade på att kvinnors hälsa påverkades 

negativt av en dålig organisation, som skapade psykosocial stress. Det var framförallt 

organisationen och ledningen som påverkade ohälsan mer än individrelaterade faktorer. 

Tillverkningsindustrin visade på ett lågt stöd till medarbetarna, i form av arbetsledningens 

negativa eller neutrala attityd mot kvinnornas förslag till förbättring i arbetsuppgiftens 

utformning eller arbetstider. Stöd är den faktor som visar sig ha det starkaste sambandet med 

psykisk ohälsa såsom depression och ångest (Sanne et al., 2005).  
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Likaledes visade arbetsorganisationen ett lågt stöd till medarbetarna under möten om 

produktionsresultat som huvudsakligen redovisade siffror om det övergripande resultatet. 

Uppskattning och specifika resultat riktade mot individen eller teamet på verkstaden togs inte 

upp under dessa möten, något som efterfrågades av kvinnorna. 

Mobbning och kränkning 

Sjukfrånvaron på en arbetsplats ökar då mobbning och kränkande handlingar sker på 

arbetsplatsen (Voss, Floderus & Diderichsen, 2001).  

Kvinnorna i studien rapporterade att det förekom mobbning samt kränkande handlingar från 

chefer och medarbetare, manliga som kvinnliga. En kränkande handling kunde vara riktad 

mot enskilda individer, mot ett fåtal eller så gott som alla på en verkstad. Chefer favoriserade 

vissa arbetstagare och fördelade arbetsuppgifter orättvist. Över hälften av kvinnorna hade 

utsatts för sexistiska skämt under anställningstiden. Emdad et al., (2013) fann likartade 

resultat gällande mobbning inom den industriella miljön, deras resultat visade att mobbning 

från chefer visades i orättvis behandling och obefintligt stöd, medarbetare mobbning/ 

kränkning sexistiska skämt eller organisatorisk kränkning så som oklara arbetsroller, ökat 

arbetstryck, omstruktureringar och täta chefsbyten, I föreliggande studie hade kvinnorna 

ingen kunskap om arbetsorganisationens förhållningssätt mot mobbning och kränkning. 

Ekman & Arnetz (2005) skriver att en trygghet för arbetstagare är en tydlig 

organisationspolicy som klart pekar på arbetsorganisationens hållning och ansvar vid 

kränkande handling.  

Familj och närmiljö 

Work-life balans 

Kvinnors totala livssituation kan föranleda sjukfrånvaro främst beroende på att både 

privatlivet och arbetslivet påverkas av vad som sker i de två arenor (Sandmark, 2007). 

En del av kvinnorna rapporterade att lediga dagar efter ett 12 – timmars skift tillbringas med 

att sova för att ta igen sig och det fanns ingen ork att träffa vänner. Arbetsmiljöverket (2012)  

framhåller att viktiga faktorer som kan förebygga ohälsa är mellanmänskliga relationer, sömn 

och möjligheten till återhämtning. 

Kritisk händelse 

Vid tillverkningsindustrin hade över hälften av kvinnorna upplevt en kritisk händelse i 

privatlivet före eller under sjukskrivningen, men ingen av informanterna uppgav att det 

föranlett sjukdom. Marchand, Demers & Durand (2005) fann att om stressrelaterad ohälsa ska 
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undersökas hos individer måste arbetslivet, privata omständigheter och relationen mellan dem 

tas i beaktning. Motsvarande visade Nordenmark (2004a) att höga multipla krav från både 

arbets- och familjeliv ökar risken för utbrändhet.  

 

Metoddiskussion 

Validitet - trovärdighet 

Studien har studerat orsaker till sjukskrivning hos långtidssjukskrivna kvinnliga arbetstagare 

vid en tillverkningsindustri i Sverige. Metoden som valdes var en kvalitativ metod med en 

abduktiv ansats med syftet att nå en djupare kunskap om det aktuella forskningsområdet. 

Frågeställningarna utarbetades för att få ett så brett och nyanserat resultat som möjligt. En 

fördefinierad intervjuguide, med fem huvudkategorier, formulerades utifrån förkunskap från 

tidigare forskning, och information från företaget.  

Intervjuguide är anpassad till denna studie men kan med fördel användas även inom andra 

områden. 

Till intervjustudien valdes 13 kvinnliga arbetstagare ut genom ett strategiskt urval, bortfallet 

före intervjun var fyra individer på grund av sjukdom. Vid urvalet av kvinnorna valde man att 

få en god spridning i åldrar, anställningstid, sjukskrivningsorsak och arbetsuppgifter. Det är 

en styrka i studien eftersom resultatet blir nyanserat samtidigt fanns ingen arbetstagare med 

anställningstid 11 – 20 år med i studien på grund av bortfallet vilket kan ha bidragit med fler 

resultat.  

Den första kontakten med deltagarna gjordes av företagshälsovården och det kan ha inverkat 

på deras deltagande i studien att de kände sig pressade att delta eftersom det var 

sjuksköterskor de kände som ringde upp.  Man kan argumentera emot med att deltagarna vid 

denna första kontakt fick information om att det var frivilligt att delta i studien.  

Ett informationsbrev sändes till de kvinnor som önskade att delta vari information om 

frivillighet även fanns med (bilaga 3). Intervjuerna hölls på en neutral plats, de bandades och 

samtalet var öppet mellan parterna. Intervjuarens förförståelse hjälpte i intervjusituationen 

och intervjuaren var observant på att inte påverka deltagarna, följdfrågor som uppstod under 

intervjun inriktades på att få svar på om vad som föranlett sjukskrivningen.  

Transkribering startades relativt tätt inpå intervjuerna. Materialet kunde hanteras tämligen 

enkelt genom den struktur som den deduktiva ansatsen gav. Fakta sorterades in under de 

förutbestämda kategorierna samma som i intervjuguiden, under denna del framkom att 

materialet var mer omfattande inom några av kategorierna så en uppdelning i subkategorier 
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gjordes för att uppnå en överskådlighet. Under analysarbetet återvände man till original 

transkriberingen flera gånger för att vara säker på att meningsbärande enheter var relevant 

utifrån originaltext. Resultatet från studien besvarar forskningssyfte och frågor och ger 

relevant information för vidare djupforskning och åtgärder. 

 

Sammanfattningsvis ger studiens design förutsättningar för att svara på frågeställningarna. En 

kvalitativ studie är passande då syftet med studien var att få mer djupgående svar på ett 

fenomen (Malterud, 2009). Individuella intervjuer strävar efter att ge deltagaren möjlighet att 

delge egna erfarenheter och upplevelser. Ett grundläggande antagande är att sådan 

information inte skulle uppstå om andra metoder användes på grund av tryggheten som 

skapas i en individuell intervju (Malterud, 2009). Det finns emellertid också svårigheter i 

samband med denna metod såsom deltagaren kan styras av intervjufrågorna (Malterud, 2009). 

Föreliggande studie genomfördes på ett sätt som försökte att undvika dessa metodologiska 

fallgropar, främst genom en intervjuguide som följdes på ett liknande sätt vid varje intervju 

och öppna semi-strukturerade frågor som gav utrymme för följdfrågor. Trovärdigheten i en 

kvalitativ studie innebär att det är nödvändigt att samla in och analysera data (Malterud, 

2009), detta beskrivs i metod avsnittet i föreliggande studie. Resultatet som framkommit 

styrks med relevanta citat från intervjuerna. Upptäckter och resultat från studien är relevanta 

för företaget och kan vara användbara i andra sammanhang men det måste bevisas genom nya 

studier.  

Jag tror att min undersökning har fångat betydande aspekter till sjukfrånvaro bland kvinnorna 

i den specifika tillverkningsindustrin och den har fördjupat min kunskap och förståelse för 

kvinnors sjukfrånvaro.   

Forskningsetiska övervägande 

Deltagarna i studien informerades innan intervjun av författaren om frivillighet, anonymitet 

och ett skriftligt samtycke upptogs.  

 

Reliabilitet – pålitlighet 

Författarens förförståelse har påverkat hela forskningsprocessen från planering, insamling av 

material till sammanställning och analys. Genom omfattande läsning av material om kvinnors 

arbetsliv specifikt på industri från forskning, lagar och företaget har man haft en god grund att 

stå på genom studien. Författarens kunskap har kunnat hjälpa i intervjusituationen med att ge 

relevanta följdfrågor som ansågs viktiga till att få svar på forskningsfrågorna.  
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SLUTSATS 

Orsakerna till den höga sjukfrånvaron bland kvinnorna vid den undersökta 

tillverkningsindustrin i Sverige är i stort sett desamma som i andra typer av verksamheter. 

Samtliga kvinnor rapporterade att faktorer som påverkade/bidrog till sjukfrånvaro var en ökad 

arbetsmängd och ett högre arbetstempo. Arbetsuppgifterna bidrog till både led- och 

muskelvärk och psykisk ohälsa. Andra faktorer var bristen på stöd från arbetsledning och 

arbetsorganisation. Långa arbetspass och skiftarbete föranledde sjukdom, likaledes otrygghet i 

arbetsledningen och otydliga direktiv från arbetsorganisationen. Mer än hälften av kvinnorna 

rapporterade om kritiska händelser i privatlivet före eller under sjukskrivningen. Dock ansåg 

de inte att dessa hade påverkat sjukskrivningen. 

En förbättring av det systematiska arbetsmiljöarbete som redan ingår i företagets strategi kan 

vara ett sätt att öka hälsan och ge ett friskare arbetsliv hos kvinnorna. Utifrån ett 

folkhälsoperspektiv kan ett ökat stöd från arbetsorganisationen och en bättre fysisk 

arbetsmiljö förbättra hälsan och därmed minska sjukskrivningarna.  

Resultatet i sin helhet ligger därmed i linje med tidigare studier om kvinnors sjukskrivning 

och studier om sjukskrivning inom tillverkningsindustrin. Det hittades ingen nya eller 

överraskande anledningar till kvinnornas sjukskrivning inom tillverkningsindustrin. 

Resultaten från denna studie kan dock fördjupas med vidare forskning och eventuellt vara en 

grund för interventioner för kvinnors hälsa inom tillverkningsindustrin. 

 



 29 

REFERENSER 

Angelov, N., Johansson, P., Lindahl, E., och Lindström, E-A. ( 2011). Kvinnors och mäns 

sjukfrånvaro. Uppsala: Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 

(IFAU). 

 

AFA försäkring, 2016. Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro, 

tillverkningsindustrin. Hämtad 31 maj, 2017, från 

https://www.afaforsakring.se/globalassets/forebyggande/analys-och-

statistik/arbetsskaderapporten/f7060_arbetsskaderapporten_2015.pdf 

 

Arbetsmiljöforskning. (2012). Variation minskar kvinnors ohälsa. Hämtad 20 maj, 2012, från 

http://www.arbetsmiljoforskning.se/variation-minskar-kvinnors-oh%C3%A4lsa-i-industrin 

 

Arbetsmiljöverket. (2012). Kvinnors arbetsmiljö. Hämtad 2 maj, 2012, från 

http://www.av.se/dokument/statistik/sf/Af_2012_01.pdf 

 

Arbetsmiljöverket. (2012). Riskbedömning. Hämtad 2 maj, 2012, från 

http://www.av.se/sam/riskbedomning/ 

 

Arbetsmiljöverket Rapport. (2010:14). Arbetsorsakade besvär 2010. Hämtad 1 juni , 2017, 

från https://www.av.se/globalassets/filer/statistik/arbetsmiljostatistik-arbetsorsakade-besvar-

rapport-2010.pdf 

 

Arbetsmiljöverket föreskrifter. (AFS 2015:4). Organisatorisk och social arbetsmiljö. Hämtad 

31 maj, 2017, från https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-

inspektioner/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-afs-20154/ 

 

Arbetsmiljöstatistik Rapport (2016:1). Arbetsskador 2015. Hämtad 31 maj, 2017, från 

https://www.av.se/globalassets/filer/statistik/arbetsskador-2015/arbetsmiljostatistik-

arbetsskador-2015-rapport-2016-01.pdf?hl=arbetsskador+2015 

 

Arnetz, B.B., Lucas, T. & Arnetz, J.E. (2011). Organizational climate, occupational stress, 

and employee mental health: Mediating effects of organizational efficiency. Journal of 

Occupational and Environmental Medicine, 53, 34-42. 

 

Aulin, R., Pemsel,S., & Eliasson, R. (2009). Measuring psychosocial work enwironment in 

construction. 5th Nordic Conference on Construction, Economic and organisation, Iceland, 10-

12 June 2009. ISBN 978-9979-9483-9-1 

 

Bergman, B., Carlsson, S. G. & Wright, I. (1996). Women’s work experiences and health in a 

male-dominated industry. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 38, 663 672. 

 

Bildt, C., Backstig, L. & Hjelm, I.L. (2006). Work and health in Gnosjö: a longitudinal study. 

Work, 27(1), 29-43. 

 

Bjurvald, M. (2004). Från arbetarskydd till hälsofrämjande arbetsplatser. I: Källestål, C. 

(Red). Hälsofrämjande arbete på arbetsplatser. Effekter av interventioner refererade i 

systematiska kunskapsöversikter och i svenska rapporter. Statens Folkhälsoinstitutet  

R 2004:32 

https://www.afaforsakring.se/globalassets/forebyggande/analys-och-statistik/arbetsskaderapporten/f7060_arbetsskaderapporten_2015.pdf
https://www.afaforsakring.se/globalassets/forebyggande/analys-och-statistik/arbetsskaderapporten/f7060_arbetsskaderapporten_2015.pdf
http://www.arbetsmiljoforskning.se/variation-minskar-kvinnors-oh%C3%A4lsa-i-industrin
http://www.av.se/dokument/statistik/sf/Af_2012_01.pdf
http://www.av.se/sam/riskbedomning/
https://www.av.se/globalassets/filer/statistik/arbetsmiljostatistik-arbetsorsakade-besvar-rapport-2010.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/statistik/arbetsmiljostatistik-arbetsorsakade-besvar-rapport-2010.pdf
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-afs-20154/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-afs-20154/
https://www.av.se/globalassets/filer/statistik/arbetsskador-2015/arbetsmiljostatistik-arbetsskador-2015-rapport-2016-01.pdf?hl=arbetsskador+2015
https://www.av.se/globalassets/filer/statistik/arbetsskador-2015/arbetsmiljostatistik-arbetsskador-2015-rapport-2016-01.pdf?hl=arbetsskador+2015


 30 

 

Blank, N., Diderichsen, F. (1995).  Short term and long term sick leave in Sweden: 

relationships with social circumstances, working conditions and gender. Scand Journal Social 

Medicine 23, 265–272. 

 

Bolin, M., Höckertin, C.  & Marklund, S. (2010) Organizational effects on working 

conditions and health, Marklund, S. & Härenstam, A. (red.) The dynamics of organizations 

and healthy work. Arbetsliv i omvandling, Nr 05/2010. Växjö: Linnéuniversitetet. 

 

Dellve, L., Skagert, K. & Vilhelmsson, R. (2007). Leadership in workplace health promotion 

projects: 1 and 2 years’ effects on long term work attendance.  Europe Journal Public Health. 

17(5), 471-6 

 

Ede, L., Eriksson, U-B., Jansson, S. & Starrin, B. (2011). Sjukskrivning – sociala orsaker och 

innebörder. Norges Forskningsråd. ÖF-rapport nr.:04/2011 

 

Ekman, R. & Arnetz, B. (2005). Stress. Individen, samhället, organisationen, molekylerna. 

Stockholm: Liber AB. 

 

Emdad. R, Alipour. A, Hagberg. J, & Jensen. I. B. (2013). The impact of bystanding to 

workplace bullying on symptoms of depression among women and men in industry in 

Sweden: an empirical and theoretical longitudinal study. Int Arch Occup Environ Health, 

86(6), 709–716. 

 

Fredriksson, K., Alfredsson, L., Ahlberg, G., Josephson, M., Kilbom, A., Wigaeus, H., 

Wiktorin, C. & Vingård, E. (2002). Work environment and neck and shoulder pain: the 

influence of exposure time. Results from a population based case-control study. Occupational 

Environment Medicine, 59, 182–188 

 

Guba.E, Lincoln.YS (1989). Fourth Generation Evaluation. Sage Publications, Newbury Park, 

London and New Delhi 

 

Gullberg, H. & Rundqvist, K. (2008). Arbetsmiljölagen: kommentarer och författningar. 

Stockholm: Norstedts  

 

Hanson, A. (2004). Hälsopromotion i arbetslivet. Lund: Studentlitteratur.  

 

Hensing, G., Alexanderson, K., Åkerlind, I. & Bjurulf, P. (1995). Sick-leave due to minor 

psychiatric morbidity: Role of sex integration. Social Psychiatry and Psychiatric 

Epidemiology, 1995(30), 39-43. 

 

Hensing, G., Alexanderson, K. (2004). The association between sex segregation, working 

condition, and sickness absence among employed women. Occupational Environment 

Medicin 2004(61), 1–6. 

 

Hseih, H. F.& Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. 

Qualitative Health Research, 15 (9), 1277–1288. 

 

 

Johnson, B. (2010). Kampen om sjukfrånvaron. Lund: Arkiv förlag. 



 31 

 

Karasek, R. & Theorell, T. (2009). Healthy work: Stress, productivity, and the Reconstruction 

of working life. New York: Basic Books. 

 

Karlberg, K-E. & Söderström, S. (2003). Kartläggning av korttidsfrånvaro på ett 

tidningstryckeri. Stockholm: Författarna 

 

Körlin, J., Alexanderson, K., Svedberg, P. (2009). Sickness absence among women and men 

in the police: A systematic literature review. Scandinavian Journal of Public Health, 37(3), 

310-9. 

 

Leymann, H. (1996). The content and development of mobbing at work. European Journal of 

Work and Organizational Psychology, 5, 165-184 

 

Lidwall, U., Marklund, S. & Skogman Thoursie, P. (2004). Utvecklingen av sjukfrånvaron i 

Sverige. I Gustafsson, R., & Lundberg, I. (Red). Arbetsliv och hälsa 2004. Stockholm: 

Arbetslivsinstitutet. 

 

Lindeberg, S., Rosvall, M., Choi, B., Canivet, C., Isacsson, S.O., Karasek, R. & Östergren, 

P.O. (2010). Psychosocial working conditions and exhaustion in a working population sample 

of Swedish middle-aged men and women. European Journal of Public Health, 21 (2), 190–

196. 

 

Locke, E.A. & Latman, G.P. (2002). Building a practically useful theory of goal setting and 

task motivation. American Psychologist, 57, 705–717 

 

Magnusson-Hanson, L. L., Theorell, T., Oxenstierna, G., Hyde, M. & Westerlund, H. (2008). 

Demand, control and social climate as predictors of emotional exhaustion symptoms in 

working Swedish men and women. Scandinavian Journal of Public Health (36), 737–743 

 

Malterud, K. (2009).Kvalitativa metoder i medicinsk forskning. 2:a uppl.Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Marchand, A., Demers, A. & Durand, P. (2005). Do occupation and work conditions really 

matter? A longitudinal analysis of psychological distress experiences among Canadian 

workers. Sociol Health Illness 27(5), 602-27. 

 

Mastekaasa, A. (2000). Parenthood, gender and sickness absence. Soc Sci Med 50(12), 1827-

42 

 

Michie, S. & Williams. (2003). Reducing work related psychological ill health and sickness 

absence: a systematic literature review. Occupational Environment Medicine, 60(1), 3–9. 

 

Nordander, C., Ohlsson, K., Åkesson, I., Arvidsson, I., Balogh, F., Hansson, G., Strömberg, 

U., Rittner, R. & Skerfving, S. (2009). Risk of musculoskeletal disorders among females and 

males in repetitive/constrained work. Ergonomics, 52(10), 1226-1239. 

 

Nordenmark, M. (2004a). Balancing work and family demands. Do increasing demands 

increase stress? Scandinavian Journal of Public Health, 32(6), 450-455 

 



 32 

Nordenmark, M. (2004b). Multiple Social Roles and well-Being: A Longitudinal Test of the 

Role Stress Theory and the Role Expansion Theory. Acta Sociologica 47(2), 115–26. 

 

Norlund, S., Reuterwall, C., Höög, J., Nordin, M., Edlund, C. & Slunga Birgander, L. (2011). 

Work related factors and sick leave after rehabilitation in burnout patients: experiences from 

the REST-project. Journal of Occupational Rehabilitation, 21(1), 23-30. 

 

Riksdagen. (2003). Nationell Folkhälsopolitik - Lagar. Hämtad 2 maj, 2012, från 

http://www.riksdagen.se 

 

Salin, D. (2003). Ways of explaining workplace bullying: a review of enabling, motivating 

and precipitating structures and processes in the work environment. Human Relations, 56, 

1213-1232. 

 

Sandmark, H. (2007). Work and family: associations with long-term sick-listing in Swedish 

women – a case-control study. BMC Public Health (7), 287. 

 

Sanne, B., Mykletun, A., Dahl, A., Moen, B. & Tell, G. (2005). Testing the Job Demand–

Control–Support model with anxiety and depression as outcomes: The Hordaland Health 

Study. Occupational Medicine 55, 463–473. 

 

Socialförsäkringsrapport. 2010:16. (2010) Långtidssjukskrivna. Beskrivande statistic 1999-

2009. 

Hämtad 31 maj, 2017, från https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/072d733c-

5078-4000-a800-e3df662118ec/socialforsakringsrapport_2010_16.pdf?MOD=AJPERES 

 

Socialförsäkringsrapport. 2011:17. (2011). Sjukskrivningsdiagnoser i olika yrken. Hämtad 1 

juni, 2017, från https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/84cb4254-0889-4a51-

9601-e4bc82931872/socialforsakringsrapport_2011_17.pdf?MOD=AJPERES 

 

Socialförsäkringsrapport. 2016:7. (2016). Sjukfrånvarons utveckling 2016. Hämtad 31 maj, 

2017, från  

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/a2001891-5c47-4b8a-b47b-

64dfbbd48555/socialforsakringsrapport_2016_07.pdf?MOD=AJPERES 

 

Stansfeld, S. & Candy, B. (2006). Psychosocial work environment and mental health--a meta-

analytic review. Scandinavian J Work Environment Health, 32(6), 443-462. 

 

Statens Folkhälsoinstitutet. (2010). Arbetsliv och hälsa. Stockholm: Folkhälsoinstitutet. 

Hämtad 3 maj, 2012, från http://www.fhi.se. 

 

Statens Folkhälsoinstitut Databas. (2012). Statistik – uppföljning. Hämtad 4 maj, 2012, från 

http://www.fhi.se/Statistik-uppfoljning/Kommunala-basfakta-KBF/Databas/ 

 

Statistiska Centralbyrå. (2011). Statistik Arbetsmarknad. Hämtad 4 maj, 2012, från 

http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0201/2011K04/AM0201_2011K04_SM_AM63SM1201.

pdf 

 

Statistiska Centralbyrån. (2014). På tal om kvinnor och män, Lathund om jämställdhet. 

Hämtad 31 maj, 2017, från  

http://www.riksdagen.se/
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/072d733c-5078-4000-a800-e3df662118ec/socialforsakringsrapport_2010_16.pdf?MOD=AJPERES
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/072d733c-5078-4000-a800-e3df662118ec/socialforsakringsrapport_2010_16.pdf?MOD=AJPERES
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/84cb4254-0889-4a51-9601-e4bc82931872/socialforsakringsrapport_2011_17.pdf?MOD=AJPERES
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/84cb4254-0889-4a51-9601-e4bc82931872/socialforsakringsrapport_2011_17.pdf?MOD=AJPERES
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/a2001891-5c47-4b8a-b47b-64dfbbd48555/socialforsakringsrapport_2016_07.pdf?MOD=AJPERES
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/a2001891-5c47-4b8a-b47b-64dfbbd48555/socialforsakringsrapport_2016_07.pdf?MOD=AJPERES
http://www.fhi.se/
http://www.fhi.se/Statistik-uppfoljning/Kommunala-basfakta-KBF/Databas/
http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0201/2011K04/AM0201_2011K04_SM_AM63SM1201.pdf
http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0201/2011K04/AM0201_2011K04_SM_AM63SM1201.pdf


 33 

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0201_2013B14_BR_X10BR1401.pdf 

 

Statistiska Centralbyrån. (2015). Antal förvärvsarbetande (dagbefolkning) efter näringsgren 

och NUTS2 (EU-standard). Hämtad 31 maj, 2017, från http://www.scb.se/hitta-

statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-

arbetstider/registerbaserad-arbetsmarknadsstatistik-rams/ 

 

Statistiska Centralbyrån. (2017). Arbetskraftundersökningar. Hämtad den 31 maj, 2017, från 

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-

amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/arbetskraftsundersokningarna-aku/ 

 

Stoetzer, U., Ahlberg, G., Johansson, G., Bergman, P., Hallsten, L., Forsell, Y., Lundberg, I. 

(2009). Problematic interpersonal relationships at work and depression: A Swedish 

prospective cohort study. Journal of Occupational Health, 51, 144-151. 

 

Statens Offentliga Utredningar. (2017:24). Ett arbetsliv i förändring 

– hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön? Hämtad 31 maj, 2017, från 

http://www.regeringen.se/496173/contentassets/93df7ab18b704a8ab655080cb498dfd1/ett-

arbetsliv-i-forandring--hur-paverkas-ansvaret-for-arbetsmiljon-sou-201724 

 

Svensk författningssamling. (1977:1160) Arbetsmiljölagen.  Hämtad 7 maj, 2012, från 

http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Arbetsmiljolag

-19771160_sfs-1977-1160/ 

 

Theorell, T., Oxenstierna, G., Westerlund, H. (2004). Kap. 7. Ju färre vi är tillsammans 

…sjukskrivningsmönster vid strukturella förändringar. I: Hogstedt, C., Bjurvald, M., 

Marklund, S., Palmer, E., & Theorell, T. (Red.) Den höga sjukfrånvaron - sanning och 

konsekvens. Rapport 2004:15. Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut   

 

Vaananen, A., Toppinen-Tannera, A., Kalimoa, R., Mutanenc, P., Vahterad, J. & Peir, J. 

(2003). Job characteristics, physical and psychological symptoms, and social support as 

antecedents of sickness absence among men and women in the private industrial sector. Social 

Science & Medicine 57. 807–824 

 

Vingård, E., Lindberg, P., Josephson, M., Voss, M., Heijbel, B., Alfredsson, L. Stark, S. & 

Nygren, A. (2005). Long-term sick-listing among women in the public sector and its 

associations with age, social situation, lifestyle, and work factors: a three-year follow-up 

study. Scandinavian Journal of Public Health 33(5), 370-5.  

 

Vingård, E., Waldenström, M., Bengtsson, F., Svartengren, M., Ekenvall, L., Ahlberg, G. and 

HoF study group. (2007). Långtidssjukskrivning, rehabilitering och återgång i arbete, Hälsa 

och framtid, Delstudie 4. Hämtad 6 juni, 2012, från 

http://info.uu.se/press.nsf/5E13BA1E84441C71C12572FF002578DD/$File/Hälsa och framtid 

- Delstudie 4.pdf 

 

Voss, M., Floderus, B. & Diderichsen, F. (2001). Physical, psychosocial, and organisational 

factors relative to sickness absence: a study based on Sweden Post. Occupational 

Environment Medicine 58(3), 178-84. 

 

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0201_2013B14_BR_X10BR1401.pdf
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/registerbaserad-arbetsmarknadsstatistik-rams/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/registerbaserad-arbetsmarknadsstatistik-rams/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/registerbaserad-arbetsmarknadsstatistik-rams/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/arbetskraftsundersokningarna-aku/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/arbetskraftsundersokningarna-aku/
http://www.regeringen.se/496173/contentassets/93df7ab18b704a8ab655080cb498dfd1/ett-arbetsliv-i-forandring--hur-paverkas-ansvaret-for-arbetsmiljon-sou-201724
http://www.regeringen.se/496173/contentassets/93df7ab18b704a8ab655080cb498dfd1/ett-arbetsliv-i-forandring--hur-paverkas-ansvaret-for-arbetsmiljon-sou-201724
http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Arbetsmiljolag-19771160_sfs-1977-1160/
http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Arbetsmiljolag-19771160_sfs-1977-1160/
http://info.uu.se/press.nsf/5E13BA1E84441C71C12572FF002578DD/$File/H%C3%A4lsa%20och%20framtid%20-%20Delstudie%204.pdf
http://info.uu.se/press.nsf/5E13BA1E84441C71C12572FF002578DD/$File/H%C3%A4lsa%20och%20framtid%20-%20Delstudie%204.pdf


 34 

Voss, M., Josephson, M., Stark, S., Vaez, M., Alexanderson, K., Alfredsson, L., Vingård, E. 

(2008). The influence of household work and of having children on sickness absence among 

publicly employed women in Sweden. Scand J Public Health 36(6), 564-72 

 

Väänanen, A., Kevin, M.V., Ala-Mursula, L., Pentti, J., Kivimäki, M., Vahtera, J. (2004). The 

double burden of and negative spillover between paid and domestic work: Associations with 

health among men and women. Women Health 40(3), 1-18.  

 

 

 



 35 

BILAGOR     

 Bilaga 1 

FRÅGEFORMULÄR DEMOGRAFISK DATA 

 
Bakgrund 

 Vilken är din ålder – födelseår ………………………………………………………….. 

 Civilstånd gift/sambo/skild/ensamstående…………………………………………….… 

 Hushållssammansättning: 

 bor ensam………………………………………………………………………… 

 bor tillsammans med make/sambo……………………………………………….. 

 bor tillsammans med barn – antal/ålder………………………………………….. 

 bor tillsammans med annan person……….……………………………………… 

 Boende: 

 eget boende hus…………………………………………………………………... 

 hyresrätt/bostadsrätt……………………………………………………………… 

 Vilken är din högsta utbildningsnivå: 

 grundskola………………………………………………………………………... 

 gymnasium……………………………………………………………………….. 

 universitet/högskola…………………………………………………………….... 

 annan eftergymnasial utbildning – vilken är din yrkestitel………………………. 

 Anställningstid hos företaget……………………………………………………………. 

 Vilken/vilka sektioner (anställningslängd/sektion) före och efter sjukskrivning……….. 

………………………………………………………………………………………………. 

 Huvudsakliga arbetsfunktion/arbetsuppgift före sjukskrivningen…………………….... 

………………………………………………………………………………………………. 

 Huvudsakliga arbetsfunktion/arbetsuppgift efter sjukskrivningen……………………... 

………………………………………………………………………………………………. 

 I vilken sysselsättningsgrad arbetade du före sjukskrivningen…………………………. 

 Vilket år/månad blev du långtidssjukskriven…………………………………………… 

 I vilken sysselsättningsgrad arbetar du idag……………………………………………. 

 Vilken diagnos har du fått av läkaren vid långtidssjukskrivningen…………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 
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INTERVJUGUIDE  

 

 

Allt som sägs i intervjun är konfidentiellt och det inspelade bandet kommer att förstöras när 

arbetet är klart. Resultatet kommer att presenteras på ett sådant sätt att det inte ska gå att 

identifiera dig. 

 

 

Tiden innan sjukskrivningen 

Vad anser du ha föranlett sjukskrivningen?  

Backa tillbaka till tiden före sjukskrivningen och berätta om. 

Beskriv förfarandet vid sjukskrivningen, kontakten med arbetsplatsen – försäkringskassan 

 

 

Det egna arbetet och arbetsmiljön    

Vilka olika former av förändring i arbetet har skett som du anser kan ha påverkat din 

sjukskrivning?  

Arbetet/arbetsuppgifterna, deadlines/krav/kontroll, hälso- och säkerhetsrisker, arbetstider och 

arbetsplatssamtal.  

Relationer med arbetskamrater, chefer och klienter. 

Förändringar på arbetsplatsen, kritiska händelser på arbetet, varsel. 

 

 

Familj och närmiljö 

Vilka olika former av förändringar i ditt privatliv har skett som du anser kan ha påverkat din 

sjukskrivning? 

Balansen mellan arbetet och privatlivet, fritiden, kritiska händelser i privatlivet, stöd i/under 

sjukskrivningen. 

 

 

 

Vad anser du skulle underlätta för kvinnor att vara friska i arbetslivet och hur de kan undvika 

långtidssjukskrivning? 

 

 

 

Finns det något du själv vill tillägga/berätta 

 

Tack för din medverkan 
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Institutionen för folkhälso- och 

vårdvetenskap 

 
 
 
Preventivt och hälsofrämjande arbete för att minska kvinnlig sjukfrånvaro på 
tillverkningsindustri x. 
Härmed tillfrågas du om du vill medverka i en intervju om din syn på hälsa. Syftet med denna 
studie är att kartlägga vilka faktorer som kan förklara att kvinnor är långtidssjukskrivna på 
tillverkningsindustri x. Genom att få en bättre inblick i vad som föranlett sjukskrivningar hos 
kvinnor kan hälsopromotiva insatser för kvinnliga anställda optimeras. Antal personer som 
kommer att intervjuas är ungefär tio. Intervjun beräknas ta omkring 60 – 90 minuter och 
kommer att spelas in.  Detta görs för att kunna återge det som sagts korrekt. 
Intervjun ska genomföras under våren 2012 och kommer att ske på Företagshälsovården. 
 
Sekretess och datahantering 
Din medverkan är helt frivillig och du kan avbryta deltagandet när du vill. Du kommer att förbli 
anonym och allt material som spelas in kommer behandlas konfidentiellt och hanteras enbart 
av studenten.  I resultatet kommer det inte att finnas någon möjlighet att kunna identifiera de 
som deltagit i studien. Studien görs av en student från Mastersprogram i Folkhälsa på Uppsala 
universitet och ingår i ett examensarbete. Resultaten av studien kan komma att ge underlag 
för ett fortsatt arbete med hälsopromotiva interventioner på tillverkningsindustri x. 
 Är du intresserad av resultatet kan detta skickas till dig så snart det är godkänt. 
 

Har du några frågor, kontakta: 

 

___________________  

Master studerande i Folkhälsa 

birgitte. ghawi@telia.com  

076–8588152 

 

 


