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Förord:	
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engagemang	och	stöttat	oss	under	arbetets	gång.	Vi	vill	även	 tacka	vår	examinator	Christer	
Thörnqvist	för	den	feedback	vi	erhållit.	
	
Vidare	vill	vi	tacka	vår	kontakt	på	fallorganisationen	och	de	respondenter	som	tagit	sig	tiden	att	
medverka	i	studien.	Utan	er	hade	inte	denna	studie	varit	möjlig.	
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i	vissa	fall	välja	sjukfrånvaro,	vilket	definieras	som	valet	att	inte	gå	till	sin	arbetsplats	oavsett	
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factors,	 there	are	 still	 experienced	difficulties	when	 trying	 to	 change	 the	 trend	 for	 sickness	
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1.	Inledning	

Detta	avsnitt	avser	behandla	problematiken	och	bakgrunden	till	valt	ämne	för	studien.	Inledningsvis	

redogörs	problembakgrund	och	diskussion	kring	problemet.	Därefter	redogörs	studiens	avgränsningar,	

problemformulering	 och	 syfte.	 Studien	 kommer	 att	 utgå	 från	 ”blue	 collar	 workers”,	 vilket	 studien	

kommer	benämna	arbetare.	Vidare	kommer	studien	inte	behandla	”white	collar	workers”,	det	vill	säga	

tjänstemän.		

	

1.1	Problembakgrund	

Organisationer	kännetecknas	utifrån	den	struktur	som	fastställer	hur	organisationens	arbetsuppgifter	

ska	fördelas,	grupperas	och	samordnas	(Jacobsen	&	Thorsvik,	2014).	Organisationers	utformning	och	

arbetsuppgifter	 ser	 annorlunda	 ut	 idag	 i	 jämförelse	 med	 hur	 det	 såg	 ut	 i	 början	 av	 1900-talet	

(Rubenowitz,	2004).	Berglund	(2010)	menar	att	den	industriella	och	tekniska	utvecklingen	har	påverkat	

arbetares	 attityder.	 Enligt	 Jiandong	 (2009)	 kan	 oklara	 arbetsuppgifter	 ge	 en	 negativ	 inverkan	 på	

arbetarnas	engagemang,	men	när	arbetarna	är	väl	bekanta	med	arbetsuppgifterna	och	arbetsplatsen	

uppstår	 engagemanget	 lättare	 hos	 dem	 (Cho	 &	 Lee,	 2001).	 Vid	 hög	 standardiseringsgrad	 av	

arbetsuppgifter	(vilket	ofta	är	fallet	i	dagens	tillverkningsindustrier)	blir	arbetsuppgifterna	till	stor	del	

av	 repetitiv	 karaktär	 vilket	 kan	 påverka	 arbetsklimatet	 negativt	 (Losonci,	 Demeter	 &	 Jenei,	 2011).	

Vinay,	Kwatra,	Sharma	och	Kaur	(2012)	studie	visar	på	att	monotont	arbete	har	negativa	konsekvenser	

på	hur	arbetare	upplever	sin	hälsa.	Under	2014	arbetade	tjänstemän	i	snitt	205	arbetsdagar	av	249	

möjliga,	medan	arbetare	arbetade	i	snitt	194	arbetsdagar	där	60	procent	av	sjukfrånvaron	hänvisades	

till	 belastningsorsaker	 (Branschstatistik,	 2014).	 I	 Svenskt	 Näringslivs	 sammanställning	 ”FOLA	 2011	

Tidsanvändning/frånvaro”	(2011)	kan	man	utläsa	att	arbetare	redan	mellan	1998-2000	hade	en	högre	

sjukfrånvaro	 än	 tjänstemän.	 Melamed,	 Ben-Avi,	 Luz	 och	 Green	 (1995)	 studie	 behandlar	 huruvida	

monotona	 arbetsuppgifter	 påverkar	 arbetarnas	 arbetstillfredsställelse	 och	 sjukfrånvaro.	 I	 studien	

framkom	det	att	korta	cykler	av	repeterbart	arbete	hade	ett	samband	med	sjukfrånvaro	för	arbetare,	

medan	längre	cykler	av	repeterbart	arbete	inte	visade	några	anmärkningsvärda	samband.	De	Treville	

och	Antonakis	(2006)	stärker	detta	genom	att	hävda	arbetets	upplägg	och	styrning	påverkar	arbetares	

arbetstillfredsställelse.	 De	 anser	 också	 att	 upplevelsen	 av	 brist	 på	 variation	 i	 arbetet	 kan	 minska	

arbetstillfredsställelsen.		

	

Organisationer	 har	 väl	 kännedom	 om	 vilka	 risker,	 orsaker	 och	 vilka	 problem	 som	 följer	 av	

arbetsuppgifter	av	fysisk	karaktär.	Tidigare	studier	inom	tillverkningsindustrier	visar	att	kunskap	kring	

ett	område	som	bland	annat	fysiska	åtgärder	inte	behöver	leda	till	en	förändring	hos	arbetarna	kring	
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sjukfrånvaro.	 Motivation	 är	 emellertid	 en	 minst	 lika	 viktig	 faktor	 (Sigurdur,	 Sigurdsson,	 Artnak	 &	

Needham,	 2012).	 Sjukfrånvaron	 hos	 arbetare	 har	 ökat	 de	 senaste	 åren	 och	 vad	 det	 kan	 bero	 på	

kommer	diskuteras	i	föreliggande	studie.		

	

1.2	Problemdiskussion	

Frånvaro	har	definierats	som	icke-närvaro	på	arbetet	när	närvaro	är	schemalagd	eller	klart	förväntad	

(Edwards	&	Greasley,	2010).	 Försäkringskassan	har	 konstaterat	en	ökning	av	 sjukfrånvaro	 i	 Sverige	

sedan	 2010	 (Arreyes,	 Arvidsson,	 Bengtsson,	 Jönsson,	 &	 Sjögren	 Lindqvist,	 2014).	 Den	 ökade	

sjukfrånvaron	 genererar	 sämre	 ekonomi	 för	 individen	 och	 ökade	 kostnader	 för	 organisation	 och	

samhälle.	Arbetsmiljöverket	(2014)	säger	i	sin	rapport	”Sambandet	mellan	arbetsmiljö	och	beslutet	att	

lämna	arbetskraften”	att	 arbetares	ohälsa	kostar	 företag	 i	 Sverige	 cirka	400	000	kronor	per	år	och	

arbetstagare	i	produktionsbortfall.	Orsaker	som	påverkar	sjukfrånvaron	enligt	Statens	beredning	för	

medicinsk	utvärderingsrapport	 (SBU,	2003)	är	 fysiska	och	psykiska	belastningar,	men	de	 lyfter	även	

fram	att	attityder	är	en	betydande	orsak.	Bäck,	Andersson	och	Hedin	(2015)	menar	på	att	ökningen	av	

sjukfrånvaro	 också	 visar	 på	 att	 regelförändringar,	 förändringar	 i	 system	 och	 strukturer	 samt	

förändringar	i	attityder	och	beteenden	hos	arbetare	kan	vara	en	orsak	till	sjukfrånvaro.	Det	är	dock	

viktigt	för	arbetsgivare	att	inte	ha	förutfattade	meningar	om	vad	som	orsakar	ohälsa.	Det	som	är	hög	

belastning	 för	en	arbetare	kan	vara	en	acceptabel	belastning	 för	en	annan	 (Bergsten,	Hedström,	&	

Thorburn,	2015).	

	

Vid	sjukskrivning	gör	oftast	arbetare	själva	sin	individuella	bedömning	av	sin	arbetsförmåga.	Johansson	

och	 Lundberg	 (2004)	beskriver	de	 faktorer	 som	påverkar	 arbetares	beslut	 att	 sjukskriva	 sig.	Vidare	

redogör	de	för	hur	arbetare	bedömer	sin	egen	arbetsförmåga	i	relation	till	sin	kapacitet.	Utifrån	dessa	

faktorer	överväger	arbetaren	tänkbara	anpassningsmöjligheter	för	det	arbetsåtagande	som	arbetaren	

bedömer	sig	ha.	Anpassningsmöjligheterna	ger	arbetare	möjlighet	för	att	anpassa	arbetet	utifrån	hur	

de	upplever	sin	hälsa	(Johansson	&	Lundberg,	2004).	Det	intressanta	är	att	Johansson	och	Lundberg	

(2004)	beskriver	andra	faktorer	som	närvarokrav	(trots	sin	upplevda	ohälsa	väljer	arbetaren	att	närvara	

på	 arbetsplatsen	 på	 grund	 av	 de	 konsekvenser	 som	 kan	 uppstå	 om	 arbetaren	 inte	 närvarar),	

frånvarokrav	(arbetaren	upplever	negativa	känslor	genom	att	närvara	på	sin	arbetsplats,	till	exempel:	

känslan	 av	 utanförskap),	 närvaroincitament	 (arbetaren	 upplever	 stimulans	 av	 att	 närvara	 på	 sin	

arbetsplats)	samt	frånvaroincitament	(positiva	känslor	till	att	vara	frånvarande	från	sin	arbetsplats,	till	

exempel:	semester)	påverkar	hur	arbetare	bedömer	sin	egen	situation.	Arbetares	arbetsförmåga	kan	

vara	begränsad	utan	sjukdom	och	det	 finns	sjukdom	utan	nedsatt	arbetsförmåga.	Sjukfrånvaro	kan	
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därför	inte	tolkas	som	ett	direkt	mått	på	arbetares	hälsa	och	ohälsa	(Kivimäki,	Head,	Ferrie,	Shipley,	

Vahtera	&	Marmot,	2003).			

	

Aronsson	och	Gustafsson	 (2002)	menar	på	 att	 arbetare	 i	 vissa	 fall	 kan	 välja	 sjukfrånvaro,	 vilket	 de	

definierar	 som	 valet	 att	 inte	 gå	 till	 sin	 arbetsplats	 oavsett	 hur	 arbetaren	 upplever	

sitt	 hälsotillstånd.	 Sjukfrånvaro	 och	 sjuknärvaro	 kan	 därför	 sägas	 vara	 ett	 ömsesidigt	 uteslutande	

handlingsalternativ	vid	sjukdom	eller	kapacitetsförslut	(Aronsson	&	Gustafsson,	2002).	Tidigare	studier	

visar	att	former	av	närvarokrav	har	förekommit	när	det	kommer	till	sjukfrånvaro,	till	exempel	arbetares	

privata	ekonomiska	situation	samt	ersättbarheten	på	sin	arbetsplats	(Aronsson	&	Gustafsson,	2005).	

Siukola,	Nygård	och	Virtanen	(2013)	undersökte	hur	sjukfrånvaron	och	frånvarokulturen	såg	ut	bland	

tjänstemän	kontra	arbetare.	I	studien	framkom	att	majoriteten	av	arbetarna	betraktade	sjukfrånvaro	

som	något	tillåtet	medan	tjänstemännen	fann	det	motsatta.	Om	en	arbetare	var	tvungen	att	arbeta	

”hårdare”	efter	 återkomsten	 till	 arbetet,	 fanns	det	en	minskad	 risk	 för	 sjukfrånvaro	 (Siukola	et	 al.,	

2013).	Fanns	det	möjlighet	till	ersättare	under	en	arbetares	frånvaro,	ökade	risken	för	sjukfrånvaro.	

Ersättbarhet	på	arbetsplatsen	definieras	utifrån	flera	perspektiv	-	arbetet	staplas	på	hög	för	arbetaren	

som	 var	 frånvarande	 från	 arbetet	 utan	 ersättare	 alternativt	 inte	 sätts	 in	 vid	 förekommande	 av	

sjukfrånvaro	(Aronsson,	Gustafsson,	&	Dallner,	2000).	Siukola	et	al.	(2013)	studie	visade	även	att	80	

procent	av	de	tillfrågade	arbetarna	betraktade	sjukfrånvaro	som	en	”självklarhet”,	medan	endast	en	

tredjedel	av	 tjänstemännen	delade	samma	uppfattning.	Siukola	et	al.	 (2013)	anser	att	 resultatet	är	

logiskt	med	tanke	på	att	arbetarna	innehar	ett	större	behov	av	sjukskrivning	på	grund	av	tungt	fysiskt	

arbete.	Som	tidigare	sagts	har	organisationer	väl	kännedom	om	vilka	risker,	orsaker	och	problem	som	

följer	av	arbetsuppgifter	av	fysisk	karaktär.	Även	om	företrädare	för	organisationer	har	kunskap	kring	

förebyggande	åtgärder	behöver	det	inte	leda	till	en	förändring	hos	arbetarna	kring	sjukfrånvaro,	då	

även	motivation	är	en	betydande	faktor	för	sjukfrånvaro	(Sigurdur	et	al.,	2012).	Motivation	anses	ha	

nära	relation	till	arbetstillfredsställelse.	Roelen,	Schreuder,	Koopmans	och	Groothoff	(2008)	anser	att	

arbetstillfredsställelse	har	en	påverkan	på	sjukfrånvaro.	Vidare	säger	Roelen	et	al.	(2008)	att	en	hög	

grad	av	arbetstillfredställelse	är	negativt	korrelerat	med	antalet	sjukfrånvarodagar	för	arbetaren.		

	

Arbetares	upplevelse	av	att	ha	ett	psykologiskt	ägarskap	till	sina	arbetsuppgifter	och	arbetsplatsen	kan	

förbättra	 arbetstillfredsställelsen	 samt	 engagemanget	 (Mayhew,	 Ashkanasy,	 Bramble,	 &	 Gardner,	

2007).	Psykologiskt	ägarskap	är	ett	psykologiskt	upplevt	fenomen	där	en	arbetare	utvecklar	känslor	av	

ägande	 gentemot	 organisationen	 och	 organisatoriska	 faktorer	 som	 produkter,	 maskiner	 och	

arbetsytor	(Van	Dyne	&	Pierce,	2004).	Lawler	(1992)	menar	på	att	arbetare	måste	känna	som	de	”äger”	

organisationen	för	att	utveckla	det	engagemang	som	karaktäriserar	organisationer	med	hög	grad	av	

engagemang.	 Forskning	 visar	 att	 känslan	 av	 psykologiskt	 ägande	 påverkar	 arbetares	 motivation,	
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beteenden	och	attityder	(Van	Dyne	&	Pierce,	2004),	men	även	engagemang	(Vandewalle,	Van	Dyne	&	

Kostova,	 1995).	 Då	 det	 inte	 alltid	 är	 uppenbart	 på	 vilka	 grunder	 arbetaren	 fattar	 sitt	 beslut	 vid	

sjukskrivning,	anses	relationen	mellan	graden	av	sjukdom	och	graden	av	förmåga	att	arbeta	relativt	

abstrakt	(Englund,	1997).		

	

1.3	Avgränsning		

Studien	avgränsas	till	hur	arbetare	upplever	sin	ohälsa	och	kommer	därför	inte	att	behandla	fysisk	eller	

psykisk	ohälsa	som	leder	till	sjukfrånvaro,	som	till	exempel	belastningsskador	och	stress.	Dessa	faktorer	

är	 självklart	 bidragande	 till	 sjukfrånvaro,	 men	 blir	 inte	 föremål	 att	 studera	 i	 denna	 studie.	

Konsekvensen	av	denna	avgränsning	är	att	 studiens	 slutsatser	 inte	 tar	hänsyn	 till	 alla	 faktorer	 som	

härleder	till	sjukfrånvaro.	

	

1.4	Syfte	

I	 studien	 kommer	 teorin	 om	 det	 psykologiska	 ägarskapet	 delas	 in	 i	 tre	 kategorier;	

arbetstillfredsställelse,	engagemang	och	attityder	för	att	utforska	om	det	kan	relateras	till	arbetares	

sjukfrånvaro	från	arbetsplatsen.	Studiens	syfte	är	att	utifrån	arbetstillfredsställelse,	engagemang	och	

attityder	utröna	om	de	finns	 likheter	och	olikheter	mellan	två	avdelningars	sjukfrånvaro	 i	en	större	

tillverkningsindustri.	Därför	kommer	arbetares	upplevelse	av	arbetstillfredsställelse,	engagemang	och	

attityder	i	sitt	arbete	att	undersökas.			

	

1.5	Problemformulering	

Med	 anledning	 av	 ovanstående	 problembakgrund	 och	 syfte	 har	 följande	 problemformulering	

utformats:	

	

Hur	 påverkar	 arbetares	 arbetstillfredsställelse,	 engagemang	 och	 attityder	 sjukfrånvaro	 vid	 större	

tillverkningsindustrier?		
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2.	Teoretisk	referensram	

Detta	 avsnitt	 avser	 redogöra	 den	 teoretiska	 referensram	 för	 att	 besvara	 studiens	 syfte.	 Avsnittet	

beskriver	 begrepp	 som	 är	 nära	 sammankopplade	 till	 teorin	 psykologiskt	 ägarskap;	

arbetstillfredsställelse,	engagemang	och	attityder.		

	

2.1	Psykologiskt	ägarskap	

Individer	tar	bättre	hand	om	saker	som	är	deras	ägodelar.	Känslan	av	ägarskap	samt	motivationen	till	

att	 förbättra	 och	 skydda	 det	 objekt	 de	 äger	 har	 stimulerat	 forskare	 som	 studerar	 organisatoriskt	

beteende	till	en	bättre	förståelse	för	uppbyggnaden	av	psykologiskt	ägarskap	(Avery,	Avolio,	Crossley,	

&	Luthans,	2009).	Van	Dyne	och	Pierce	(2004)	hävdar	att	ett	ökande	antal	studier	har	betonat	vikten	

av	känslor	av	”ägande"	för	organisationen	(även	när	arbetare	inte	är	ägare	enligt	lag).	Det	psykologiska	

ägarskapet	bygger	på	observationen	att	individer	känner	ägande	mot	en	mängd	olika	mål	och	föremål.	

Psykologiskt	ägarskap	är	ett	psykologiskt	upplevt	fenomen	där	en	arbetare	utvecklar	känslor	av	ägande	

gentemot	organisationen	och	organisatoriska	faktorer	som	produkter,	maskiner	och	arbetsytor	(Van	

Dyne	&	Pierce,	2004).		

	

Pierce,	Kostova	och	Dirks	 (2003)	definierar	psykologiskt	ägarskap	som	det	tillstånd	 i	vilket	 individer	

känner	 ett	 ägarskap	 gentemot	 målet	 eller	 en	 del	 av	 målet.	 De	 menar	 att	 ägandeskap	 yttrar	 sig	 i	

innebörder	 och	 i	 känslor	 som	 vanligen	 förknippas	 med	 min	 eller	 mina	 och	 våra.	 Vidare	 menar	

författarna	att	mitt	är	ett	kraftfullt	koncept	som	är	extremt	viktigt	i	organisationer.	Enligt	dem,	svarar	

psykologiskt	ägarskap	på	frågan	”Vad	känner	jag	är	mitt”?	(Pierce,	Kostova,	&	Dirks,	2001).	Tillståndet	

av	psykologiskt	ägande	är	komplext	och	består	av	en	kognitiv	(intellektuell)	och	affektiv	(känslomässig)	

kärna.	Det	är	ett	tillstånd	som	man	är	medveten	om	genom	intellektuell	uppfattning.	Det	speglar	en	

individs	medvetenhet,	 tankar	och	 föreställningar	om	målet	 för	ägandet.	Detta	kognitiva	 tillstånd	är	

dock	kopplat	med	en	känslomässig	eller	affektiv	sensation	(Pierce	et	al.,	2003).	Känslor	av	ägarskap	

sägs	 producera	 ett	 nöje	 i	 sig	 (Beggan,	 1992).	 Den	 affektiva	 komponenten	 blir	 tydlig	 i	 känslor	 som	

uppkommer	när	andra	lägger	anspråk	på	objekt	som	anses	vara	”mina”	eller	”våra”	(Pierce	et	al.,	2003).	

Psykologisk	 ägande	 reflekterar	 även	 en	 relation	 mellan	 en	 individ	 och	 ett	 objekt	 (materiell	 eller	

immateriell	karaktär),	i	vilken	föremålet	upplevs	ha	ett	nära	samband	med	personen.	Arbetares	känslor	

av	ägande	(känslan	av	att	något	är	mitt	eller	vårt)	är	väsentligt	olikt	från	att	vilja	(eller	känslan	av	att	

behöva	eller	skyldighet	till	att	göra)	upprätthålla	sitt	medlemskap	i	en	organisation	(Pierce	et	al.,	2001,	

s.	 305),	 eller	 sitt	 engagemang	 (Meyer	 &	 Allen,	 1991,	 s.	 67).	 Vissa	 forskare	 hävdar	 att	 arbetares	

ansvarstagande	för	ett	visst	objekt	kan	leda	till	känslor	av	ägande	som	ett	resultat	av	en	investering	av	

sig	själv;	det	vill	säga	den	tid,	omsorg	och	den	energi	som	arbetaren	lägger	på	föremålet	(Pierce	et	al.,	
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2003).	 Vidare	 kan	 arbetarens	 känslor	 av	 ägande	 vara	 en	 integrerad	 del	 av	 arbetarens	 relation	 till	

organisationen	 (Kubzansky,	 1993).	 Genom	 ett	 ökat	 engagemang	 blir	 arbetaren	 villig	 att	 acceptera	

organisationens	mål	samt	värderingar	och	identifierar	sig	med	dessa	(Mowday,	Porter,	&	Steers,	1982),	

vilket	 resulterar	 i	 att	 arbetarna	 upplever	 en	 ökad	 känsla	 av	 lojalitet	 och	 skyldighet	 gentemot	

organisationen	(Kanter,	1968).	Riketta	(2005)	konstaterar	att	en	högre	organisationsidentifikation	hos	

arbetare	 är	 korrelerat	 med	 engagemang	 och	 ger	 en	 lägre	 sjukfrånvaro	 (Wegge,	 van	 Dick,	 Fisher,	

Wecking	&	Moltzen,	2006).	Det	kan	anses	fördelaktigt	för	organisationer	att	arbetare	känner	sig	som	

ägare,	 då	 detta	 avspeglar	 sig	 i	 deras	 arbetstillfredsställelse,	 engagemang	 och	 attityder	 gentemot	

arbetet	(Avery	et	al.,	2009).		

	

2.1.1	Arbetstillfredsställelse	

Bowling	 och	Hammond	 (2008)	menar	 att	 definitionerna	 av	 begreppet	 arbetstillfredsställelse	 oftast	

behandlar	en	affektiv	beståndsdel,	det	vill	säga	både	arbetarens	känslor,	tankar	och	attityder	gentemot	

arbetarens	 arbetsplats.	 Arbetaren	 upplever	 sin	 arbetsplats	 som	 tillfredsställande	 utifrån	 sina	 egna	

preferenser	när	det	gäller	vilka	perspektiv	av	arbetet	som	anses	betydande	(Spector,	1985).	Christian,	

Garza	 och	 Slaughter	 (2011,	 s	 97)	 framställer	 arbetstillfredsställelse	 som	 ”en	 positiv	 bedömning	 en	

individ	har	av	dennes	arbete	eller	arbetssituation"	och	menar	att	detta	är	sett	till	hela	situationen	kring	

och	utanför	arbetsplatsen	och	bara	inte	arbetet	i	sig.	Arbetstillfredsställelse	påverkar	arbetares	hälsa	

och	engagemang	(Cranny,	Smith,	&	Stone,	1992)	och	omständigheter	bidrar	till	arbetarens	upplevelse	

av	 arbetstillfredsställelse	 (Judge,	 Ilies,	 &	 Zhang,	 2012).	 Herzberg,	 Mausner	 och	 Snyderman	 (1999)	

hävdar	 att	 arbetstillfredsställelse	 har	 en	 direkt	 påverkan	 på̊	 arbetsprestation,	 vilket	 även	 Jolodar	

(2012)	 menar	 kan	 leda	 till	 bättre	 produktivitet	 och	 minskad	 frånvaro.	 I	 denna	 studie	 kommer	

arbetstillfredsställelse	främst	behandla	arbetares	känslor	såsom	meningsfullhet	och	stolthet.		

	

2.1.2	Engagemang	

Under	1960-talet	börjades	det	argumenteras	om	vikten	av	engagerade	arbetare	i	organisationer	och	

vilka	grunder	som	fanns	för	den	enskilde	arbetares	engagemang.	Chan,	Monroe,	Ng	och	Choyi	Wan	

Tan	(2008)	menar	att	det	alltid	kommer	vara	av	intresse	såväl	inom	forskning	som	för	organisationer	

att	 öka	 arbetares	 engagemang,	 då	 det	 förbättrar	 arbetares	 och	 organisationers	 prestationer.	

Engagemang	 är	 en	 nyckelfaktor	 för	 att	 undvika	 beteenden	 som	 påverkar	 organisationen	 negativt	

såsom	ökad	frånvaro	och	arbetares	vilja	att	sluta	(Naumann,	1992).		

	

Mowday,	Steers	och	Porter	(1979)	delar	in	engagemang	utifrån	två	perspektiv	–	attityd	och	beteende.	

Engagemang	relaterat	till	attityd	fokuserar	på	processer	som	får	arbetare	att	tänka	på	sin	psykologiska	
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anknytning	 till	organisationen.	Den	enskilde	arbetaren	överväger	 i	 vilken	utsträckning	dennes	egna	

värderingar	 och	 mål	 överensstämmer	 med	 organisationens	 (Meyer	 &	 Allen,	 1991).	 Engagemang	

relaterat	 till	 beteende	 är	 då	 bestämt	 av	 personliga	 egenskaper,	 arbetsrelaterade	 faktorer	 och	

arbetslivserfarenhet	 (Steers,	 1977).	 Det	 intressanta	 är	 att	 Salancik	 (1977)	 anser	 att	 engagemang	

inriktar	sig	på	att	arbetare	blir	engagerade	i	sina	handlingar	snarare	än	i	organisationen.	Engagemanget	

uppstår	 genom	 att	 arbetare	 blir	 bundna	 till	 olika	 handlingar	 och	 därmed	 till	 de	 värderingar	 som	

upprätthåller	dessa	handlingar	(Salancik,	1977).		

	

Meyer	och	Allen	(1991)	menar	att	engagemang	bör	ses	som	relationen	mellan	engagemangsrelaterade	

attityder	och	beteenden,	och	är	i	själva	verket	ett	psykologiskt	tillstånd	där	känslor	och	tilltro	gällande	

relationen	mellan	 den	 enskilde	 arbetaren	 och	 organisationen	 är	 det	 centrala.	 Vidare	 säger	 de	 att	

engagemang	 innehar	 tre	 dimensioner	 av	 arbetsattityder	 där	 forskningen	 benämner	 dessa	 tre	 till	

affektivt	 engagemang;	 arbetares	 vilja,	 kontinuerligt	 engagemang;	 arbetares	 behov	 samt	 normativt	

engagemang;	arbetares	skyldighet	(Mathieu	&	Zajac,	1990).	Morris	och	Steers	(1980)	anser	att	även	

organisationsstrukturer	 inverkar	 på	 arbetares	 engagemang,	 där	 decentraliserat	 beslutsfattande,	

formaliserade	 riktlinjer	 och	metoder	 är	 faktorer	 som	 visat	 sig	 ha	 påverkat	 engagemanget	 positivt.	

Föreliggande	 studie	 kommer	 i	 synnerhet	 behandla	 engagemang	 utifrån	 arbetarens	 anknytning	 till	

organisationen	såsom	identifiering	och	lojalitet.		

	

2.1.3	Attityder	

Enligt	 Bohner	 och	 Wänke	 (2002)	 definieras	 attityd	 utifrån	 tre	 komponenter;	 kognitiva	 (arbetares	

subjektiva	 tankar	 och	 uppfattningar	 gentemot	 ett	 särskilt	 objekt),	 affektiva	 (arbetarens	 känslor	 till	

objektet)	samt	beteende	(arbetarens	benägenhet	att	bete	sig	på	ett	visst	sätt	mot	ett	särskilt	objekt	

eller	vid	en	given	situation).	Attityder	beskrivs	som	en	individs	benägenhet	att	känna,	tänka	och	bete	

sig	på	ett	visst	sätt	gentemot	sin	omgivning	(Arnold	&	Silvester,	2005)	samt	omgivningens	respons	på	

de	beteenden	som	attityderna	utvecklar	(Bandura,	1999).	Ajzen	(2005)	hävdar	att	arbetares	attityder	

till	 beteenden	 kan	 användas	 för	 att	 förutspå	 hur	 arbetaren	 faktiskt	 kommer	 att	 bete	 sig	 i	 en	 viss	

situation.	 Bohner	 och	 Wänke	 (2002)	 menar	 att	 förståelsen	 för	 sambandet	 mellan	 attityder	 och	

beteenden	 kan	 hjälpa	 organisationer	 till	 en	 ökad	 förståelse	 för	 de	 bakomliggande	 faktorerna	 och	

genom	det	styra	sin	verksamhet	på	ett	effektivare	sätt.	Arbetare	kan	ha	samma	arbetsbeskrivning	och	

arbetsuppgifter	men	 individuella	 skillnader	avgör	arbetarens	attityd	 till	 sin	arbetsplats	 (Furnham	&	

Eracleous,	2009).	Attityder	gentemot	huruvida	ersättbar	arbetaren	upplever	sig	påverkar	arbetarens	

beteende	(Aronsson	et	al.,	2000).	Att	arbetares	attityder	överensstämmer	med	organisationens	mål	
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och	visioner	är	väsentligt	för	att	kunna	skapa	motivation	hos	arbetarna	till	ett	väl	utfört	arbete	(Bohner	

&	Wänke,	2002).		

	

Gawronski	 och	 Bodenhausen	 (2006)	 skiljer	 attityder	 till	 implicita	 och	 explicita	 attityder.	 Implicita	

attityder	sker	automatiskt	och	kräver	en	låg	grad	av	kognitiv	förmåga	hos	arbetare	medan	explicita	

attityder	 kräver	 både	 en	 högre	 grad	 av	 kognitiv	 förmåga	 och	 motivation	 hos	 arbetare.	 Implicita	

attityder	är	den	attityd	som	arbetare	har	naturligt,	men	kan	bli	åsidosatt	om	arbetaren	har	tillräcklig	

kognitiv	 förmåga	 och	motivation	 för	 att	 få	 en	 explicit	 attityd.	Wilson,	 Lindsey	 och	 Schooler	 (2000)	

menar	 att	 implicita	 attityder	 reformeras	 långsamt,	 medan	 explicita	 attityder	 reformeras	 relativt	

snabbt.	 Arbetare	 kan	 ha	 både	 optimistiska	 och	 pessimistiska	 attityder	 till	 ett	 och	 samma	 objekt.	

Författarna	 förklarar	 det	 som	 exempelvis	 den	 optimistiska	 attityden	 till	 smaken	 av	 sötsaker	 men	

samtidigt	 ha	 den	 pessimistiska	 attityden	 till	 dess	 effekter	 på	midjemåttet.	Glasman	och	Albarraćin	

(2006)	menar	att	även	erfarenhet	har	betydelse	för	attityders	påverkan	och	kan	skapa	en	dissonans	

mellan	 individers	 attityder	 och	 deras	 beteende	 (Stone	 &	 Cooper,	 2002)	 genom	 att	 till	 exempel	

berättiga	sitt	beteende	med	att	”individen	gör	som	alla	andra”.		Då	attityder	beskrivs	som	individens	

benägenhet	att	känna,	tänka	och	bete	sig	på	ett	visst	sätt,	kommer	dessa	framför	allt	vara	aktuella	i	

föreliggande	studie.		
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3.	Metod	

Detta	 avsnitt	 avser	 redogöra	 för	 vald	 metod	 som	 tillämpats	 för	 att	 besvara	 studiens	

problemformulering	 och	 därmed	 uppfylla	 studiens	 syfte.	 Inledningsvis	 ges	 en	 beskrivning	 av	

forskningsansatsen	och	dess	utgångspunkter.	Därefter	redogörs	vald	datainsamlingsmetod,	statistiska	

tillvägagångsätt	och	analysmetod.	Avslutningsvis	diskuteras	undersökningens	kvalitet.		

	

3.1	Val	av	metod	

Studiens	 syfte	 är	 att	 utifrån	 arbetstillfredsställelse,	 engagemang	 och	 attityder	 utröna	 om	 de	 finns	

likheter	och	olikheter	mellan	två	avdelningars	sjukfrånvaro	i	en	större	tillverkningsindustri.	Studien	är	

en	 fallstudie	 som	 omfattar	 två	 olika	 avdelningar;	 en	 som	 har	 en	 hög	 grad	 av	 sjukfrånvaro	 och	 en	

avdelning	som	har	en	låg	grad	av	sjukfrånvaro.	Den	kvantitativa	forskningsmetoden	är	att	föredra	då	

sambandet	skall	beskrivas	av	mätbara	begrepp.	För	att	förklara	samband	strävas	det	efter	att	mäta	

samma	 egenskaper	 hos	 samtliga	 (Holme	 &	 Solvang,	 1997).	 Forskaren	 är	 i	 den	 kvantitativa	

undersökningsmetoden	 intresserad	av	det	genomsnittliga	eller	det	generella.	För	att	 få	ett	bredare	

perspektiv	samlas	information	in	från	många	undersökningsenheter,	som	i	denna	studie	är	arbetare	i	

tillverkningsindustrin.	Insamlingen	av	information	sker	genom	enkäter	med	fasta	svarsalternativ.	För	

att	 förklara	 problemet	 används	 ofta	 statistik	 och	 annan	 hårddata	 (Holme	 &	 Solvang,	 1997).	 Den	

metodsats	som	legat	till	grund	för	att	uppnå	studiens	syfte	är	en	deduktiv	ansats	och	utgår	från	teori	

om	 psykologiskt	 ägarskap.	 Kvantitativa	 metoder	 bygger	 på	 att	 kategorisering	 av	 den	 information	

studien	skall	analysera	sker	 innan	den	samlats	 in.	Frågorna	och	svarsalternativen	ska	vara	fasta	och	

därför	läggs	starka	begränsningar	på	vilken	information	som	ska	samlas	in	(Jacobsen,	2002).		

	

3.2	Val	av	design	

För	att	undersöka	hur	arbetare	ser	på	sjukfrånvaro	utifrån	deras	arbetstillfredsställelse,	engagemang	

och	attityder,	har	en	komparativ	fallstudie	av	två	fall	genomförts.	En	komparativ	fallstudie	förklaras	av	

att	samma	studie	omfattar	mer	än	ett	studieobjekt	och	inriktas	på	att	beskriva	och	analysera	likheter	

och	 olikheter	 mellan	 studieobjekten	 (Merriam,	 1997).	 Denna	 design	 är	 i	 vårt	 fall	 lämplig	 då	 vi	 är	

intresserade	 av	 se	 likheter	 mellan	 arbetares	 arbetstillfredsställelse,	 engagemang	 och	 attityder	

gentemot	sjukfrånvaro	samt	eventuella	skillnader	mellan	de	två	fall	(avdelningarna)	studien	omfattar.	

Bryman	och	Bell	(2013)	anser	att	en	komparativ	design	bygger	på	att	bättre	förståelse	kring	sociala	

företeelser	kan	nås	genom	att	 jämföra	två	eller	 flera	 fall,	alternativt	situationer,	 som	är	olikartade.	

Denna	 studie	 innefattar	 två	 delvis	 olikartade	 fall	 från	 vilka	 slutsatser	 kring	 sociala	 företeelser	 har	

dragits	utifrån	den	insamlade	empirin.	
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3.3	Val	av	fallorganisation	

Den	organisation	som	har	använts	som	studieobjekt	i	studien	har	sitt	säte	i	Västra	Götalands	län,	men	

bedriver	 även	 verksamhet	 globalt.	 Organisationen	 är	 verksam	 inom	 tillverkningsindustrin	 och	

tillverkning	 sker	 både	 i	 Europa	 och	 i	 Asien.	 Sverige	 är	 det	 land	 där	 organisationen	 har	 flest	 antal	

anställda.	Områden	som	har	hög	prioritet	för	organisationen	är	kvalité,	säkerhet	och	miljö.	Vidare	har	

studien	avgränsats	till	två	avdelningar	som	arbetar	med	montering	hos	vårt	studieobjekt.	På	orten	där	

studien	 utförs	 är	 vårt	 studieobjekt	 en	 av	 de	 största	 arbetsgivarna	 och	har	 så	 varit	 över	 längre	 tid.	

Eftersom	vårt	studieobjekt	 i	viss	utsträckning	vill	vara	anonymt,	har	vi	valt	att	 inte	källhänvisa	eller	

benämna	det	vid	namn.	

	

3.4	Datainsamlingsmetod	

Studiens	empiri	och	utfall	kommer	genom	insamling	av	primärdata	i	form	av	en	enkätundersökning.	

Primärdata	 definieras	 som	det	 empiriska	material	 som	 skapats	 just	 för	 den	 aktuella	 studiens	 syfte	

(Saunders,	Thornhill,	&	Lewis,	2009).	I	kvantitativa	forskningsmetoder	är	enkätundersökningar	vanligt	

förekommande	 (Grinnell	 &	 Unrau,	 2005).	 Bryman	 och	 Bell	 (2013)	 beskriver	 att	 fördelar	 med	

enkätundersökningar	 är	 att	 dessa	 är	 förmånliga	 att	 administrera,	 de	 medför	 inte	 någon	

intervjuareffekt	samt	att	administrationen	av	enkäter	sker	snabbare.	Vidare	menar	de	att	det	däremot	

finns	 en	 problematik	 kring	 enkätundersökningar	 då	 forskaren	 inte	 kan	 bistå	 respondenterna	 med	

tolkning	kring	enkätens	frågor,	men	även	att	det	saknas	möjlighet	till	uppföljningsfrågor	(Bryman	&	

Bell,	 2013).	 Avslutningsvis	 finns	 en	 öppen	 fråga	 i	 enkäten	 som	 enbart	 har	 tematiseras	 utifrån	

majoriteten	 av	 respondenternas	 uppfattning.	 Enligt	 Bryman	 och	 Bell	 (2013)	 formuleras	 vanligtvis	

teman	utifrån	respondenternas	svar	på	öppna	frågor.		

	

Psykologiska	ägarskapet	har	i	denna	studie	delats	in	i	kategorierna	arbetstillfredsställelse,	engagemang	

och	attityder.	Enkäten	strukturerades	i	tre	delar	utifrån	dessa	kategorier.	Vid	utformningen	av	enkäten	

har	inspiration	till	frågor	hämtats	från	tidigare	studier.	Beträffande	arbetarnas	arbetstillfredsställelse	

har	 vi	 använt	 oss	 av	 ”Job	 Satisfaction	 Survey”	 (Spector,	 1985).	 Frågor	 som	berör	 engagemang	och	

attityder	har	influerats	av	Allen	och	Meyer	(1991)	samt	Mowday	et	al.	(1979).	De	undersökningar	vi	

har	granskat	och	blivit	inspirerade	av	är	väl	citerade	och	beprövade	i	flertalet	studier.	Enkätens	frågor	

har	till	viss	del	omformulerats	för	att	passa	studiens	syfte	kring	sjukfrånvaro.		
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3.4.1	Val	av	respondenter	

Respondenterna	har	 i	 studien	 valts	ut	 genom	ett	 icke-sannolikhetsurval,	 vilket	 innebär	 att	de	 valts	

medvetet	(Merriam,	1997).	Som	respondenter	har	alla	arbetare	på	två	avdelningar	 inom	företagets	

monteringsverksamhet	valts.	Anledningen	till	att	ett	icke-sannolikhetsurval	har	tillämpats	i	studien	är	

för	att	de	valda	respondenterna	är	av	intresse	för	studien.	Tendenser	på	skillnader	mellan	de	utvalda	

avdelningarna	gällande	 frånvaro	har	observerats	av	 fallorganisationens	HR-avdelning.	Populationen	

utgörs	 av	 en	 större	 tillverkningsindustri.	 Nackdelen	 med	 icke-sannolikhetsurval	 är	 att	 det	 i	 full	

utsträckning	inte	går	att	generalisera	resultaten	(Merriam,	1997)	till	övrig	tillverkningsindustri.	

	

3.4.2	Enkätens	utformning	

Enkätundersökningen	 sammanställdes	 utifrån	 studiens	 teoretiska	 referensram	 och	 inspiration	 av	

tidigare	undersökningar	(Spector,	1985;	Allen	&	Meyer,	1991;	Mowday	et	al.,	1979).	Bryman	och	Bell	

(2013)	 menar	 att	 antalet	 frågor	 i	 enkätundersökningar	 bör	 vara	 begränsade,	 då	 risken	 finns	 att	

respondenterna	 oftare	 ledsnar	 på	 frågor	 i	 en	 enkät	 än	 i	 en	 intervju.	 Vidare	 bestod	

enkätundersökningen	av	 fem	 frågor	vardera	utifrån	varje	kategori.	Utöver	dessa	15	 frågor	 innehöll	

även	enkäten	demografiska	variabler	som	kön,	ålder,	utbildning	samt	tidigare	sjukfrånvaro.	Orsaken	

till	 detta	 var	 att	 kunna	 analysera	 eventuella	 skillnader	 beroende	 på	 dessa	 variabler.	 Vid	 frågornas	

utformning	har	de	formulerats	i	syfte	att	inte	vara	ledande,	för	långa	eller	fler	frågor	i	en	och	samma	

fråga,	 samt	undvika	 frågor	med	negationer.	Bryman	och	Bell	 (2013)	menar	att	 vid	enkätfrågor	bör	

öppna	 frågor	 undvikas	 för	 att	 förenkla	 svarens	 kodning	 samt	 minska	 risken	 för	 att	 avskräcka	

respondenterna	för	krav	på	långa	svar.	Istället	föreslår	de	slutna	frågor	då	fördelarna	bland	annat	är	

att	jämförbarheten	ökar,	variationen	i	svaren	minskar	och	även	kan	ge	frågorna	en	ökande	tydlighet	

då	respondenten	får	svarsalternativ.	Patel	och	Davidsson	(2011)	säger	att	vid	attitydfrågor	med	ett	

visst	 antal	påståenden	 som	 respondenterna	 ska	 ta	hänsyn	 till,	 är	det	 vanligt	 att	 använda	 sig	 av	en	

likertskala	 där	 respondenterna	 får	 besvara	om	de	 instämmer	helt	 eller	 inte	 instämmer	 alls.	 Vidare	

säger	de	att	sju	till	tio	skalsteg	sprider	respondenternas	svar	bäst,	då	människor	har	en	tendens	att	

svara	 kring	 mitten	 av	 frågornas	 skala	 (Patel	 &	 Davidsson,	 2011).	 I	 studiens	 enkätundersökning	

tillämpades	 en	 likertskala	 med	 tio	 skalsteg	 för	 möjligheten	 till	 en	 godtagbar	 spridning	 på	

respondenternas	 svar.	 Undersökningen	 omfattade	 175	 respondenter,	 varav	 103	 från	 den	 ena	

avdelningen	och	72	från	den	andra	avdelningen.	För	att	minska	undersökningens	bortfall	bifogades	ett	

följebrev	 med	 enkäten	 som	 förklarade	 undersökningen.	 Följebrevet	 beskrev	 vilka	 som	 utför	

undersökningen,	studiens	syfte	samt	att	full	anonymitet	utlovades	gällande	empirin.		
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3.4.3	Enkätens	genomförande		

Enkätundersökningen	 skedde	 i	 samförstånd	 med	 fallorganisationens	 HR-avdelning.	 Vidare	

genomfördes	 enkätundersökningen	 på	 respondenternas	 arbetsplats	 under	 arbetstid,	med	 tillstånd	

från	 ledningen.	 Innan	 undersökningen	 genomfördes	 en	 pilotundersökning	 på	 fem	 personer	 hos	

fallorganisationen.	 Syftet	 med	 pilotundersökningen	 var	 att	 kontrollera	 förståelsen	 för	 frågorna.	

Fördelarna	 med	 enkätundersökningens	 tillvägagångssätt	 att	 dela	 ut	 enkäten	 på	 respondenternas	

arbetsplats	var	att	många	respondenter	kunde	nås	på	en	och	samma	gång.	Vi	behövde	inte	heller	vänta	

på	 att	 respondenterna	 skulle	 besvara	 enkäten,	 som	 fallet	 hade	 varit	 om	 enkäten	 skett	 via	

maildistribution	eller	via	webben,	då	enkäten	besvarades	direkt.	Undersökningens	tillvägagångssätt	

har	troligtvis	gett	en	ökad	kvalité	på	enkäten	då	respondenterna	kunde	fylla	i	enkäten	i	 lugn	och	ro	

men	även	upplevde	att	de	inte	behövde	investera	sin	egen	fritid.	Däremot	kan	undersökningens	kvalité	

ha	 påverkats	 av	 att	 respondenterna	 upplevde	 obehag	 av	 att	 besvara	 frågor	 om	 sin	 frånvaro	 från	

arbetsplatsen.		

	

3.4.4	Analysmetod	

En	univariat	analys	används	för	att	beskriva	och	fånga	en	bild	av	hur	fördelningen	i	en	specifik	variabel	

ser	ut	 (Bryman	&	Bell,	2013).	Som	en	utgångspunkt	 i	hantering	och	bearbetning	av	materialet,	har	

univariata	 frekvenstabeller	använts.	Vidare	används	en	bivariat	analys	 för	att	analysera	 sambandet	

mellan	variablerna	(Bryman	&	Bell,	2013).	Likertskalan	är	en	ordinalskala	(rangordnas	 i	studien	i	tio	

steg	mellan	”instämmer	helt”	–	”instämmer	inte	alls”)	men	kan	analyseras	med	mått	för	intervallskala	

eftersom	 den	 med	 tio	 skalvärden	 kan	 antas	 ha	 samma	 egenskaper	 som	 intervallskalevariabler	

(intervallskalans	 värden	 är	 rangordnade	 och	 intervallen	 mellan	 variabelvärdena	 är	 lika	 stora).	

Korstabeller	 har	 använts	 för	 att	 se	om	det	 föreligger	några	 samband.	 Studiens	 insamlade	data	har	

analyserats	i	programmet	SPSS.		

	

3.5	Validitet	och	reliabilitet	

Validitet	rör	frågan	om	indikatorer	som	utformats	i	syfte	att	mäta	ett	begrepp	verkligen	mäter	just	det	

tilltänkta	begreppet	(Bryman	&	Bell,	2013).	Validiteten	är	hög	eller	låg	beroende	på	om	måttet	mäter	

det	som	ska	mätas.	Vad	som	påverkar	mätningsvaliditeten	är	om	tillämpningen	av	måttet	är	felaktig	i	

studiens	forskningsprocess,	samt	om	måttet	faktiskt	reflekterar	det	begrepp	som	skall	mätas	(Eliasson,	

2010).	Begreppen	i	studier	utgörs	av	operationaliseringar	för	att	utfallet	skall	kunna	jämföras	med	de	

teoretiska	definitionerna	(Eliasson,	2010).	Generalisering	kan	enligt	Bryman	och	Bell	(2013)	beskrivas	

som	 extern	 validitet.	 Denna	 studie	 kan	 anses	 ha	 extern	 validitet	 genom	 att	 likheter	 och	 viss	
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generaliserbarhet	 föreligger	 gentemot	 andra	 större	 tillverkningsindustrier	 i	 Sverige.	 Reliabilitet	

innefattar	 enligt	 Bryman	 och	 Bell	 (2013)	 överenstämmelsen	 och	 pålitligheten	 hos	 ett	 mått	 på	 ett	

begrepp.	Vidare	har	studien	använt	sig	av	Cronbach	Alphatest	för	att	avslöja	studiens	pålitlighet	och	

därmed	dess	reliabilitet.	Tavakol	och	Dennick	(2011)	beskriver	Cronbach	Alpha	som	ett	statistiskt	mått	

på	 den	 interna	 konsistensen,	 vilket	 avser	 hur	 olika	 delar	 av	 ett	 test	mäter	 samma	 bakomliggande	

grundtankar.	För	att	studien	ska	anses	tillförlitlig	bör	Cronbach	Alpha	vara	högre	än	0,7.	När	det	gäller	

den	 interna	konsistensen	 för	arbetstillfredsställelse	visade	värdet	0,828	och	 för	engagemang	0,836	

vilket	indikerar	att	frågorna	har	hög	reliabilitet.	Värdet	för	frågorna	som	behandlade	attityder	visade	

0,501	vilket	ligger	lite	under	önskvärd	nivå.		

	 Cronbach	Alpha	 N	
Arbetstillfredsställelse	 0,828	 5	
Engagemang	 0,836	 5	
Attityd	 0,501	 5	

Kommentar:	Tabellen	redogör	värden	i	Cronbach	Alpha,	N=	antal	frågor	i	respektive	variabel.	

3.6	Etiskt	ställningstagande	

Bryman	och	Bell	(2013)	understryker	att	några	principer	ska	tas	i	beaktning	gällande	studiens	etiska	

ställningstagande.	 Vid	 enkätundersökningar	 finns	 ett	 informationskrav	 som	 innebär	 att	

respondenterna	 i	den	aktuella	undersökningen	ska	 få	 information	om	undersökningens	 syfte,	 samt	

kring	vilka	moment	som	ingår.	Vidare	finns	ett	samtyckeskrav	där	respondenterna	ska	få	vetskap	om	

att	deltagandet	är	på	frivillig	basis	och	att	de	har	rätt	avbryta	sitt	deltagande	om	de	vill	(Bryman	&	Bell,	

2013).	Därtill	har	ett	 följebrev	bifogats	med	enkäten	till	 respondenterna.	 I	 följebrevet	beskrevs	det	

vilka	 som	 utför	 undersökningen,	 studiens	 syfte	 samt	 hur	 empirin	 kommer	 användas.	 Genom	 att	

besvara	 enkäten	 samtyckte	 respondenterna	 med	 det	 som	 följebrevet	 beskrev.	 Vid	 ett	 etiskt	

ställningstagande	föreligger	även	ett	konfidentialitets-	och	anonymitetskrav,	som	menas	att	förvaring	

av	personuppgifter	måste	ske	på	ett	sådant	sätt	att	obehöriga	inte	på	något	sätt	har	tillgång	till	dem.	

Uppgifter	kring	de	personer	som	ingår	i	undersökningen	hanteras	med	största	möjliga	konfidentialitet	

(Bryman	&	Bell,	2013).	Undersökningens	 respondenter	var	anonyma	vilket	 säkerställer	kravet	kring	

detta,	vilket	även	klargjorts	i	följebrevet.		
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3.7	Egna	erfarenheter		

En	av	författarna	har	mångårig	erfarenhet	från	monteringsverksamhet	i	en	större	tillverkningsindustri	

inom	 fordonsbranschen.	 Erfarenheten	 gällande	 arbetssätt,	 arbetsmiljö,	 arbetstider	 och	 arbetets	

karaktär	kan	sägas	vara	väldigt	likt	vårt	studieobjekt.	Vidare	finns	även	kunskap	inom	Lean	production,	

som	 används	 inom	 vårt	 studieobjekt,	 bland	 annat	 i	 syfte	 att	 balansera	 flödet	 i	

monteringsverksamheten.	Det	ska	poängteras	att	det	genom	dessa	erfarenheter	finns	förförståelse	av	

att	sätta	sig	in	arbetarnas	situation.	Vidare	kan	förförståelsen	haft	viss	inverkan	på	valet	av	teoretisk	

referensram	och	metod	samt	vid	utformningen	av	problemformulering	och	syfte.	

	

3.8	Metodkritik	

Bryman	och	Bell	(2013)	menar	att	vid	tillämpning	av	kvantitativ	forskningsmetod	försvåras	kopplingen	

mellan	forskning	och	vardag,	genom	att	förlita	sig	på	mätinstrument	och	mätprocedurer.	Vidare	säger	

de	 att	 när	 respondenterna	 utsätts	 för	 enkätundersökningar,	 ifrågasätts	 det	 hur	 forskaren	 vet	 om	

respondenterna	 besitter	 den	 kunskap	 som	 krävs	 för	 att	 besvara	 en	 viss	 fråga.	 Respondenter	 kan	

besvara	 en	 viss	 fråga	 som	 exempelvis	 mäter	 ett	 visst	 beteende,	 men	 respondentens	 konkreta	

beteende	behöver	inte	överensstämma	med	deras	svar	(Bryman	&	Bell,	2013).	Vid	användning	av	en	

enkätundersökning	innebär	det	vanligtvis	ett	större	bortfall	jämfört	med	intervjuer,	vilket	kan	leda	till	

en	snedvriden	analys	som	inte	speglar	populationen	väl	(Bryman	&	Bell,	2013).	Vidare	menar	Patel	och	

Davidsson	(2011)	att	det	finns	en	minskad	möjlighet	till	att	kontrollera	reliabiliteten	vid	användandet	

av	enkät	 som	datainsamlingsmetod.	För	att	 försäkra	oss	om	att	 respondenterna	uppfattar	enkäten	

som	den	var	tänkt	genomfördes	en	pilotundersökning	innan	enkätundersökningen.		

	

3.8.1	Bortfallsanalys	

Kritik	 bör	 riktas	 mot	 genomförandet	 av	 enkätundersökningen.	 Av	 de	 175	 insamlade	 enkäterna	

identifierades	 nio	 interna	 bortfall.	 För	 att	 minimera	 risken	 för	 internt	 bortfall	 borde	 vi	 under	

genomförandet	varit	mer	observanta,	då	några	respondenter	missade	att	fylla	i	enkätens	båda	sidor.		
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3.9	Analysmodell	

Med	utgångspunkt	från	den	teoretiska	referensramen	har	nedanstående	analysmodell	skapats	för	att	

fungera	 som	ett	 verktyg	 för	 studiens	 analys	och	 slutsats.	Upplevelsen	av	 ett	 psykologiskt	 ägarskap	

påverkar	 arbetares	 arbetstillfredsställelse,	 engagemang	 och	 attityder	 (Avery	 et	 al.,	 2009),	 vilket	

undersöks	i	denna	studie	och	illustreras	i	analysmodellen.	Arbetstillfredsställelse	kommer	framförallt	

behandla	 arbetares	 känslor	 såsom	meningsfullhet	 och	 stolthet.	 Engagemang	 kommer	 främst	 utgå	

utifrån	arbetarens	anknytning	till	organisationen	såsom	identifiering	och	lojalitet.	Attityder	kommer	i	

synnerhet	beskrivas	utifrån	arbetarens	känslor,	tankar	och	beteende.		

	

																																			Psykologiskt	ägarskap	

	 	 	

	

Figur	1.	Analysmodell	(egen	konstruktion).	

	

	

	

	

	

	

	

	
Arbetstillfredsställelse	

Jämförelser	av	faktorer	
som	kan	orsaka	
sjukfrånvaro	

Engagemang	

Attityder	
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4.	Empiri	

Detta	avsnitt	avser	redogöra	för	den	insamlade	empiriska	data	som	utgör	studiens	resultat.	Resultatet	

redovisas	i	frekvenstabeller	där	procentsatsen	i	diagrammen	är	avrundade	till	heltal,	då	resultatet	är	

baserat	 på̊	 antal	 respondenter.	 Slutligen	 behandlas	 de	 likheter	 och	 olikheter	 som	 framkommit	 ur	

resultatet	från	enkätundersökningen.	

	

4.1	Bakgrund	

I	 studien	 har	 ”blue	 collar	 workers”	 valts	 som	 respondenter,	 vilket	 studien	 benämner	 arbetare.	

Studieobjektet	är	ett	större	företag	inom	tillverkningsindustrin	hemmahörande	i	Västra	Götalands	län.	

Monteringsverksamheten	innehåller	ett	antal	chefsnivåer	under	den	övergripande	monteringschefen.	

Varje	 avdelning	har	 även	 lagledare	 som	är	 underställda	 cheferna	 för	 respektive	 avdelning.	 Studien	

innefattar	 två	 avdelningar	 inom	 företagets	 monteringsverksamhet.	 Respondenterna	 har	 valts	 ut	

genom	 ett	 icke-sannolikhetsurval,	 vilket	 innebär	 att	 de	 valts	 medvetet	 (Merriam,	 1997).	

Avdelningarnas	arbetsuppgifter	och	produkter	är	väldigt	lika	varandra.	Arbetet	är	upplagt	i	slingor	där	

arbetaren	följer	produkten.	Till	sin	karaktär	kan	arbetet	ses	som	ganska	repetitivt.	Skillnader	mellan	de	

utvalda	avdelningarna	gällande	frånvaro	har	observerats	av	fallorganisationens	HR-avdelning.	En	av	

avdelningarna	 har	 en	 högre	 sjukfrånvaro	 än	 den	 andra.	 Vidare	 kommer	 den	 avdelning	med	 högre	

sjukfrånvaro	kallas	Alpha	och	avdelningen	med	lägre	för	Omega	för	att	undvika	negativ	klang.	Några	

chefer	 är	 inte	med	 i	 undersökningen	 och	 vi	 har	 även	 valt	 bort	 lagledare	 då	 dessa	 har	 en	 ledande	

befattning.	Det	totala	antalet	respondenter	är	175,	varav	103	på	avdelning	Alpha	och	72	på	avdelning	

Omega	(se	bilagor,	frekvenstabeller).	Vi	har	i	vårt	empirikapitel	valt	att	redovisa	diagram	i	procent	med	

tanke	på	att	det	skiljer	i	antal	respondenter	mellan	avdelningarna.		

	

	
	

	
	
	
	
	
	

	

	
Figur	3.	Organisationsschema	över	monteringsverksamheten.	

Chef	för	all	
montering

Chef	för	
montering 1

Inre	montering	1
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Chef	avd	3	inre	montering	1
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Chef	avd	2	yttre	montering	1
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Chef	avd	2	inre	montering	2
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Yttre	montering	3
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Chef	avd	2	yttre montering	3
Chef	avd	3	yttre	montering	3

Yttre	montering	4
Chef	avd	1	yttre montering	4
Chef	avd	2	yttre	montering	4
Chef	avd	3	yttre	montering	4
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4.2	Demografiska	variabler	
	
Diagram	1	 	 Kön	

	
Majoriteten	av	respondenterna	är	män.	Männen	står	för	mer	än	dubbelt	så	stor	andel	jämfört	med	

kvinnorna	på	båda	avdelningarna	som	innefattas	i	studien.	Hos	Omega	är	andelen	kvinnor	något	högre	

i	jämförelse	med	Alpha.	

	

Diagram		2	 	 									Åldersgrupper	

	
Kommentar:	I	studien	har	respondenterna	delats	in	i	fem	olika	åldersgrupper.		
	
Skillnader	 i	den	åldersmässiga	fördelningen	inom	avdelningarna	kan	ses	 i	åldersgrupper.	Resultaten	

visar	att	Alpha	har	noterbart	fler	inom	intervallen	18-25	och	26-33	år	jämfört	med	Omega.	Omega	har	

dock	en	nästan	dubbelt	 så	 stor	population	 inom	 intervallet	34-41	år	 i	 jämförelse	med	avdelningen	

Alpha.	Det	kan	konstateras	att	båda	avdelningarna	har	väldigt	få	inom	åldersgruppen	50-65	år.	
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Diagram	3	 		 			Utbildningsnivå	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Resultaten	visar	att	Omega	har	något	större	andel	respondenter	som	endast	har	grundskoleutbildning	

medan	Alpha	har	en	 lite	större	andel	utbildade	på	högskolenivå.	Det	är	helt	klart	en	stor	majoritet	

respondenter	som	angett	gymnasieutbildning	som	högsta	utbildning.		

	

Diagram	4	 	 Sjuktillfällen	per	år	

	
Kommentar:	I	enkätundersökningen	har	respondenterna	fått	uppskatta	hur	många	tillfällen	de	är	sjukfrånvarande	under	ett	
år.	
	
Resultatet	 för	antalet	uppskattade	 sjuktillfällen	per	år	 för	 respektive	avdelning	är	ganska	 likartade.	

Ungefär	hälften	av	alla	respondenter	anser	att	de	är	sjukfrånvarande	vid	1-3	tillfällen	per	år.	Drygt	en	

tredjedel	av	det	totala	antalet	respondenter	bedömer	att	de	är	sjukfrånvarande	vid	4-6	tillfällen	per	

år.	
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4.3	Arbetstillfredsställelse	
	
Diagram	5	 														Jag	ser	fram	emot	att	gå	till	arbete	

	
Kommentar:	
Låg=instämmer	inte	alls	(skalvärde	1-3)	
Medel=instämmer	delvis	(skalvärde	4-7)		
Hög=instämmer	helt	(skalvärde	8-10)	
	

Det	kan	konstateras	att	17	procent	av	arbetarna	på	Omega	instämmer	helt	med	att	de	ser	fram	emot	

att	gå	till	sitt	arbete	till	skillnad	mot	Alphas	26	procent.	På	Omega	instämmer	22	procent	inte	med	att	

de	ser	fram	emot	att	gå	till	sitt	arbete.	Motsvarande	siffra	på	Alpha	är	18	procent.	

	

Diagram	6		 													Jag	ser	fram	emot	att	gå	till	mitt	arbete		

	
Kommentarer:	Andelen	 respondenter	 som	 ser	 fram	emot	att	 gå	 till	 sitt	 arbete	 utifrån	åldersgrupper	 hos	Alpha.	 Se	 också	

kommentar	diagram	2	och	diagram	5.	
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Vid	ytterligare	undersökning	av	svaren	för	Alpha	kan	det	utläsas	att	40	procent	i	åldersgruppen	18-25	

år	 instämmer	 helt	 med	 att	 de	 ser	 fram	 emot	 att	 gå	 till	 sitt	 arbete.	 Hela	 67	 procent	 i	 den	 äldsta	

åldersgruppen	håller	helt	med	om	påståendet.		

	

Diagram	7	 				Jag	ser	fram	emot	att	gå	till	mitt	arbete	

	
	 							
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

Kommentar:	 Andelen	 respondenter	 som	 ser	 fram	 emot	 att	 gå	 till	 sitt	 arbete	 utifrån	 åldersgrupper	 hos	Omega.	 Se	 också	
kommentar	diagram	2	och	diagram	5.	
	

Vid	ytterligare	undersökning	av	svaren	för	Omega	visar	resultatet	att	det	är	19	procent	i	den	yngsta	

åldersgruppen	som	helt	håller	med	om	påståendet.	 Ingen	 i	åldersgruppen	50-65	år	 instämmer	helt	

med	påståendet.	

	

Diagram	8																					Jag	är	stolt	över	det	jag	producerar	på	mitt	arbete	
	

	
Kommentar:	Se	diagram	5.	
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Resultaten	visar	att	61	procent	av	arbetarna	på	Omega	instämmer	helt	med	att	de	är	stolta	över	det	

de	producerar	medan	knappt	hälften	av	Alpha	instämmer	helt	med	påståendet.	På	Alpha	är	det	högre	

andel	respondenter	än	på	Omega	som	inte	eller	delvis	håller	med	om	påståendet.		

	

Diagram	9	 					Jag	är	stolt	över	det	jag	producerar	på	mitt	arbete	

	
Kommentar:	Relationen	mellan	åldersgrupper	och	känslan	av	stolthet	till	det	Alpha	producerar.	Se	också	kommentar	diagram	
2	och	diagram	5.	
	

Detta	är	en	vidareutveckling	av	diagram	8	som	redovisar	resultatet	i	åldersgrupper.	Resultatet	visar	att	

åldersgrupperna	 18-25	 år	 samt	 26-33	 år	 upplever	 en	 lägre	 stolthet	 i	 sitt	 arbete	 med	 det	 som	

produceras	jämfört	med	de	äldre	åldersgrupperna.	

	

Diagram	10		 									Jag	är	stolt	över	det	jag	producerar	på	mitt	arbete	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Kommentar:	Det	sammanlagda	antalet	män	och	kvinnors	känslor	av	stolthet	till	det	de	producerar	på	sitt	arbete.	Se	också	
kommentar	diagram	5.	
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Detta	är	en	ytterligare	utveckling	av	diagram	8.	Resultatet	visar	att	det	endast	är	män	som	inte	känner	

stolthet	 över	 det	 de	 producerar.	 Det	 är	 dock	 mer	 än	 hälften	 av	 alla	 män	 och	 kvinnor	 som	 helt	

instämmer	med	att	de	känner	stolthet	över	det	de	producerar.	

	

Diagram	11	 Min	chef	bryr	sig	om	att	jag	känner	mig	tillfredsställd	på	arbetsplatsen	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Kommentar:	Se	diagram	5.	
	
På	 Omega	 instämmer	 inte	 17	 procent	 med	 att	 deras	 chef	 bryr	 sig	 om	 som	 att	 de	 känner	 sig	

tillfredsställda	på	arbetsplatsen,	medan	en	fjärdedel	på	Alpha	tycker	att	chefen	inte	bryr	sig	om	deras	

arbetstillfredsställelse.	Av	respondenterna	som	tillhör	Omega	så	instämmer	35	procent	helt	med	att	

deras	chef	bryr	sig	om	att	de	känner	sig	tillfredsställda,	medan	29	procent	på	Alpha	redogör	för	samma	

upplevelser.	

	

Diagram	12	 Min	chef	bryr	sig	om	när	jag	är	frånvarande	på	arbetsplatsen	

	

	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

Kommentar:	Se	diagram	5.	
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Arbetarna	på	de	båda	avdelningarna	har	ungefär	samma	uppfattning	kring	om	deras	chef	bryr	sig	om	

när	de	är	frånvarande	från	arbetsplatsen.	Det	är	endast	15	procent	på	respektive	avdelning	som	inte	

instämmer	med	påståendet.	Den	större	andelen	respondenter	instämmer	helt	eller	delvis.	

	

Diagram	13	 	 Mitt	arbete	är	meningsfullt	

	
Kommentar:	Se	digram	5.	
	
Sex	procent	av	arbetarna	på	Omega	tycker	inte	att	deras	arbete	är	meningsfullt.	På	avdelning	Alpha	

tycker	elva	procent	att	arbetet	de	utför	inte	är	meningsfullt.	Totalt	sett	är	det	är	ungefär	samma	andel	

respondenter	som	instämmer	delvis	och	som	instämmer	helt	med	påståendet.	

	

4.3.1	Likheter	och	olikheter	

Föreliggande	studie	visar	 indikationer	på	att	arbetarna	på	Alpha	ser	 i	 större	utsträckning	mer	 fram	

emot	att	gå	till	sitt	arbete	än	arbetarna	på	Omega.	Resultatet	är	intressant	då	arbetarna	på	Omega	har	

lägre	 sjukfrånvaro	 och	 därför	 förväntades	 uppvisa	mer	 positiva	 känslor	 inför	 att	 gå	 till	 arbetet	 än	

arbetarna	på	Alpha.	Arbetarna	på	Omega	har	däremot	en	högre	medelålder	än	Alphas	arbetare,	vilket	

kan	vara	en	faktor	i	sammanhanget	då	arbetarna	på	Omega	sannolikt	har	en	längre	anställningstid	på	

företaget.	Detta	kan	vara	en	förklaring	till	varför	arbetarna	på	Omega	inte	längre	ser	fram	emot	att	gå	

till	arbetet	i	lika	stor	utsträckning	som	tidigare.	Vidare	har	det	visat	sig	en	markant	skillnad	mellan	de	

yngre	arbetarna	hos	respektive	avdelning	i	hur	hög	grad	de	ser	fram	emot	att	gå	till	sitt	arbete,	vilket	

kan	tänkas	bero	på	att	arbetarna	på	Alpha	är	en	mer	homogen	grupp	rent	åldersmässigt	jämfört	med	

arbetarna	på	Omega.	Detta	kan	därför	eventuellt	förklaras	med	Alphas	högre	andel	yngre	arbetare.	

Med	tanke	på	ålder	skulle	detta	kunna	vara	arbetarnas	första	arbete	efter	studierna.		

	

I	denna	studie	framkommer	det	att	arbetarna	på	Omega	tenderar	känna	en	högre	grad	av	stolthet	mot	

sin	 arbetsplats	 och	 det	 de	 producerar.	 Känslan	 av	 stolthet	 på	 sin	 arbetsplats	 och	 för	 det	 som	
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produceras	 har	 visat	 sig	 vara	 relaterat	 till	 arbetares	 ålder.	 Vidare	 visar	 studiens	 empiri	 att	 yngre	

arbetare	upplever	mindre	stolthet	för	det	som	produceras.	Då	arbetarna	på	Omega	är	äldre	jämfört	

med	arbetarna	på	Alpha,	kan	detta	påvisa	tendenser	att	arbetarna	på	Omega	upplever	en	högre	grad	

av	stolthet	på	grund	av	att	de	förmodligen	har	arbetat	längre	på	arbetsplatsen.	De	kan	därmed	över	

tid	utvecklat	en	högre	grad	av	 stolthet	 gentemot	organisationen,	produkter	 samt	maskiner.	Det	är	

anmärkningsvärt	att	det	endast	är	män	som	angett	att	de	 inte	känner	någon	stolthet	över	det	som	

produceras.	 Samtliga	 kvinnor	 känner	 sig	 således	 mer	 stolta	 över	 detsamma.	 Det	 ska	 dock	 tas	 i	

beaktning	att	majoriteten	av	respondenterna	är	män,	vilket	har	en	betydelse	i	sammanhanget.	

	

I	föreliggande	studie	har	det	visat	sig	att	arbetarna	på	Omega	upplever	att	sin	chef	bryr	sig	om	att	de	

känner	 sig	 tillfredsställda	 på	 arbetsplatsen,	medan	 över	 en	 fjärdedel	 av	 arbetarna	 på	 avdelningen	

Alpha	 inte	 anser	 att	 sin	 chef	 bryr	 sig	 alls.	 Detta	 kan	medföra	 att	 arbetarnas	 arbetstillfredsställelse	

påverkas.	 Då	 arbetarna	 på	Omega	 upplever	 att	 deras	 chef	 bryr	 sig	 om	 dem	 i	 högre	 grad,	 kan	 det	

förmodas	 att	 de	 känner	 sig	 sedda	 av	 organisationen	 och	 därmed	 utvecklat	 en	 högre	

arbetstillfredsställelse.	 Vidare	 visar	 studiens	 empiri	 att	 arbetarna	 på	 Alpha	 finner	 arbetet	 mindre	

meningsfullt,	vilket	kan	vara	en	orsak	till	skillnaden	som	finns	i	sjukfrånvaro	mellan	avdelningarna.	Det	

kan	tänkas	att	arbetarna	på	Omega	upplever	arbetet	mer	meningsfullt	på	grund	av	att	de	förmodas	ha	

arbetat	 längre	 inom	organisationen	och	därmed	utvecklat	mer	 känslor	 gentemot	maskiner	 och	 sin	

arbetsplats.	Då	 arbetarna	på	Omega	 känner	 att	 deras	 chef	 bryr	 sig	 om	att	 de	 är	 tillfredsställda	på	

arbetsplatsen,	kan	det	medföra	att	de	upplever	sitt	arbete	mer	meningsfullt.		

	

Sammanfattningsvis	 visar	 studien	 att	 arbetarna	 på	 Omega	 överlag	 känner	 en	 större	 grad	 av	

arbetstillfredsställelse	 jämfört	 med	 arbetarna	 på	 Alpha.	 Det	 är	 anmärkningsvärt	 att	 arbetarna	 på	

Omega	inte	ser	fram	emot	att	gå	till	sitt	arbete	i	 lika	stor	utsträckning	som	arbetarna	på	Alpha	gör,	

vilket	möjligen	kan	härledas	till	att	arbetarna	på	Alpha	har	en	mer	åldersmässigt	homogen	grupp	än	

arbetarna	på	Omega.	Men	väl	på	arbetsplatsen	tenderar	arbetarna	på	Omega	vara	stoltare	över	det	

som	produceras	och	upplever	att	deras	chef	bryr	sig	om	dem	i	högre	grad	än	arbetarna	på	Alpha,	vilket	

kan	vara	en	förklaring	till	varför	arbetarna	hos	Omega	upplever	arbetet	mer	meningsfullt.	
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4.4	Engagemang	
	
Diagram	14	 Mina	mål	med	arbetet	är	desamma	som	arbetsplatsens	mål	

	
Kommentar:	Se	diagram	5.	
	
Resultatet	visar	att	sex	procent	på	Omega	inte	tycker	att	deras	mål	med	arbetet	är	detsamma	som	

arbetsplatsens.	Motsvarande	siffra	för	avdelning	Alpha	ligger	på	elva	procent.	De	flesta	respondenter	

instämmer	dock	helt	eller	delvis	i	detta	påstående.		

	

Diagram	15	 Mina	mål	med	arbetet	är	desamma	som	arbetsplatsens	mål	

	
Kommentar:	 Andelen	 respondenter	 som	 tycker	 deras	mål	 överensstämmer	med	 arbetsplatsens	 utifrån	 åldersgrupper	 hos	
Alpha.	Se	också	kommentar	diagram	2	och	diagram	5.	
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Detta	diagram	är	en	vidareutveckling	av	diagram	14.	Det	är	16	procent	i	åldersgruppen	26-33	år	som	

inte	alls	tycker	att	deras	mål	överensstämmer	med	arbetsplatsens	mål.	Det	är	i	åldersgruppen	34-41	

år	som	störst	andel	respondenter	helt	instämmer	med	påståendet.	

	

Diagram	16	 																Jag	känner	starkt	för	det	jag	producerar	

	
Kommentar:	Se	diagram	5.	
	
På	Omega	har	mer	än	hälften	av	respondenterna	angett	att	de	instämmer	helt	med	att	de	känner	starkt	

för	det	de	producerar.	På	Alpha	ligger	samma	siffra	på	40	procent.	En	av	tio	respondenter	på	Omega	

instämmer	inte	med	påståendet	(se	bilagor,	frekvenstabeller).	14	procent	av	Alpha	tycker	inte	att	de	

känner	starkt	för	det	de	producerar.	

	

Diagram	17		 													Arbetsplatsens	problem	är	mina	problem	

	
Kommentar:	Se	diagram	5.	
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En	fjärdedel	på	Omega	tycker	inte	alls	att	arbetsplatsens	problem	är	deras	problem.	Motsvarande	siffra	

för	avdelning	Alpha	 ligger	på	28	procent.	Det	är	således	en	viss	skillnad	mellan	avdelningarna,	men	

ingen	markant	sådan.	

	

Diagram	18	 										Arbetsplatsens	problem	är	mina	problem	

	
Kommentar:	Andelen	respondenter	anser	att	arbetsplatsens	problem	är	deras	problem	utifrån	åldersgrupper	hos	Alpha.	Se	
också	kommentar	diagram	2	och	diagram	5.	
	
En	ytterligare	undersökning	av	avdelning	Alphas	svar	i	diagram	17,	visar	att	den	yngsta	åldersgruppen	

(18-25	 år)	 har	 störst	 andel	 respondenter	 som	 inte	 alls	 tycker	 att	 arbetsplatsens	 problem	 är	 deras	

problem.		

	

Diagram	19	 															Man	bör	alltid	vara	lojal	mot	organisationen	

	
Kommentar:	Se	diagram	5.	
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Det	är	69	procent	på	Omega	som	instämmer	helt	i	att	man	alltid	bör	vara	lojal	mot	organisationen.	På	

Alpha	är	det	63	procent	som	instämmer	helt	 i	detta.	Det	är	också	en	större	andel	respondenter	på	

Alpha	än	på	Omega	som	inte	håller	med	om	detta	påstående.	

	

Diagram	20	 												Man	bör	alltid	vara	lojal	mot	organisationen	

	
Kommentar:	Män	och	kvinnors	åsikter	om	lojalitet	mot	organisationen	hos	Omega	och	Alpha.	Se	också	kommentar	diagram	

5.	

	
Ett	utvidgat	diagram	från	diagram	19.	Majoriteten	av	män	och	kvinnor	håller	helt	med	om	att	man	

alltid	bör	vara	lojal	mot	organisationen.		

	

Diagram	21	 														Jag	identifierar	mig	själv	med	min	arbetsplats	

	
Kommentar:	Se	diagram	5.	
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Utfallet	visar	att	över	en	tredjedel	på	Omega	instämmer	helt	med	att	de	identifierar	sig	själva	med	sin	

arbetsplats.	På	Alpha	gör	knappt	en	fjärdedel	detsamma.	Däremot	instämmer	inte	23	procent	av	Alpha	

alls	 med	 påståendet.	 Motsvarande	 andel	 på	 Omega	 är	 13	 procent.	 Från	 detta	 diagram	 kan	 vi	

konstatera	att	det	råder	stora	skillnader	mellan	arbetarna	på	Alpha	och	Omega.		

	

4.4.1	Likheter	och	olikheter	

Resultatet	 av	 föreliggande	 studie	 visar	 en	 liten	 skillnad	 mellan	 arbetarna	 på	 Alpha	 och	 Omega	

angående	hur	de	anser	att	deras	mål	överensstämmer	med	sin	arbetsplats	mål.	Vad	som	är	intressant	

är	att	majoriteten	av	arbetarna	som	inte	anser	att	deras	mål	överensstämmer	med	arbetsplatsens	mål	

tillhör	avdelning	Alpha.	Föreliggande	studie	visar	att	det	främst	är	de	yngre	arbetarna	på	Alpha	som	

inte	 anser	 att	 målen	 överensstämmer,	 vilket	 kan	 antas	 vara	 kopplat	 till	 deras	 anställningstid	 på	

arbetsplatsen.	Vidare	kan	dessa	arbetare	eventuellt	härledas	till	den	andel	yngre	arbetare	i	Alpha	vars	

majoritet	inte	upplever	att	arbetsplatsens	problem	är	deras	problem.	På	grund	av	deras	yngre	ålder	

och	 förmodad	kortare	anställningstid	 inom	organisationen	kan	det	medföra	att	arbetarna	på	Alpha	

inte	upplever	att	arbetsplatsens	problem	är	deras	problem,	på	grund	av	att	de	inte	har	samma	mål	

som	sin	arbetsplats.		

	

Föreliggande	studie	visar	en	anmärkningsvärd	skillnad	mellan	arbetarna	på	Alpha	och	Omega	gällande	

arbetarnas	uppfattning	om	lojalitet.	Resultatet	i	studien	visar	att	över	två	tredjedelar	av	arbetarna	i	

Omega	i	hög	grad	anser	att	man	bör	vara	lojal	mot	sin	arbetsplats.	Detta	kan	diskuteras	i	relation	till	

de	äldre	arbetarna	på	Omega	där	arbetarna	kan	känna	lojalitet	gentemot	arbetsplatsen	på	grund	av	

att	de	 förmodligen	arbetat	där	under	en	 längre	 tid.	 För	de	äldre	arbetarna	på	Omega	kan	 lojalitet	

tänkas	 vara	 att	man	 stannar	 kvar	på	arbetsplatsen	 livet	ut.	Vidare	 visar	 studien	att	majoriteten	av	

arbetarna	som	inte	anser	att	lojalitet	mot	organisationen	är	viktigt	tillhör	avdelning	Alpha.	Detta	kan	

indikera	att	synen	på	lojalitet	överlag	kan	vara	annorlunda	för	arbetarna	på	Alpha,	med	anledning	till	

den	större	andelen	yngre	arbetare	på	avdelningen.	För	många	yngre	arbetare	kan	detta	förmodas	vara	

deras	 första	 arbete	 och	 de	 ser	 möjligen	 inte	 sig	 själva	 på	 arbetsplatsen	 livet	 ut.	 Vidare	 visar	

föreliggande	studie	att	det	endast	är	män	som	inte	anser	att	man	bör	vara	lojal	mot	organisationen.		

	

Denna	studie	uppvisar	en	tydlig	skillnad	mellan	arbetarna	på	Alpha	och	Omega	i	hur	starkt	de	känner	

för	det	de	producerar.	Resultatet	visar	att	mer	än	hälften	av	arbetarna	på	Omega	känner	starkt	för	det	

de	 producerar.	 Vidare	 visar	 föreliggande	 studie	 att	 det	 även	 råder	 en	 markant	 skillnad	 gällande	

arbetares	 grad	 av	 identifiering	 med	 organisationen.	 Arbetarna	 på	 Omega	 identifierar	 sig	 med	

organisationen	 i	 betydligt	 högre	 grad	 än	 arbetarna	 på	 Alpha.	 Vad	 som	 bör	 tas	 i	 beaktning	 är	 att	
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identifiering	kan	innebära	och	uppfattas	olika	för	varje	individ.	Det	kan	tänkas	att	arbetarna	på	Omega	

lättare	 identifierar	 sig	med	organisationen,	då	de	 förmodas	ha	arbetat	 längre	 inom	organisationen	

jämfört	med	den	yngre	andelen	arbetare	på	Alpha.	Vidare	kan	därför	arbetarna	på	Omega	upplevt	att	

de	har	varit	med	och	bidragit	i	organisationens	utveckling	till	det	den	är	idag.	Arbetarna	har	hjälpt	till	

att	uppfylla	vissa	uppsatta	mål	och	ser	därför	arbetsplatsen	som	”sin”.	 I	och	med	att	arbetarna	på	

Alpha	generellt	har	en	lägre	ålder	kan	det	förmodas	att	de	har	svårt	att	förstå	vad	som	identifierar	dem	

med	organisationen.		

	

Sammantaget	 visas	 det	 i	 föreliggande	 studie	 att	 arbetarna	 på	 Alpha	 varken	 anser	 att	 deras	 mål	

överensstämmer	 med	 arbetsplatsens	 eller	 att	 arbetsplatsens	 problem	 är	 deras	 problem.	 Vidare	

framkom	det	även	att	majoriteten	av	dessa	arbetare	 i	Alpha	är	yngre,	vilket	kan	påverka	varför	de	

upplever	detta	då	de	förmodas	ha	kortare	anställningstid	än	de	äldre	arbetarna	på	Omega.	Studien	

visar	 att	 större	delen	av	arbetarna	på	Omega	anser	 att	man	bör	 vara	 lojal	mot	 sin	 arbetsplats.	De	

identifierar	sig	också	 i	hög	grad	med	organisationen.	Det	kan	däremot	skilja	mellan	olika	arbetares	

uppfattningar	om	lojalitet.	Vidare	kan	det	förmodas	att	yngre	arbetare	har	det	svårare	att	identifiera	

sig	med	organisationen.		

	

4.5	Attityd	
	
Diagram	22							Jag	känner	att	jag	har	del	i	det	som	produceras	

	
Kommentar:	Se	diagram5.		
	

Resultatet	visar	att	57	procent	av	arbetarna	på	Omega	instämmer	helt	med	att	de	känner	att	de	har	

del	i	det	som	produceras.	På	avdelning	Alpha	är	det	53	procent	som	instämmer	helt	med	påståendet.	

Det	är	dock	tio	procent	av	Omega	som	inte	instämmer	med	påståendet	motsvarande	siffra	på	Alpha	

är	åtta	procent.		
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Diagram	23															Jag	känner	att	jag	har	del	i	det	som	produceras	

	
Kommentar:	Andelen	 respondenter	 som	känner	att	 de	har	del	 i	 det	 som	produceras	utifrån	åldersgrupper	hos	Alpha	och	
Omega.	Se	också	kommentar	diagram	2	och	diagram	5.	
	

Detta	diagram	är	en	utveckling	av	diagram	22.	Samtliga	respondenter	över	50	år	tillhörande	avdelning	

Omega	instämmer	helt	i	detta	påstående.	

	

Diagram	24	 							Jag	känner	att	jag	har	del	i	det	som	produceras		

	
Kommentar:	Andelen	respondenter	som	känner	att	de	har	del	i	det	som	produceras	utifrån	äldre	åldersgrupper	hos	Alpha	och	
Omega.	Se	också	kommentar	diagram	2	och	diagram	5.	
	

Diagrammet	är	en	utveckling	av	diagram	23	 innehållande	de	tre	äldre	åldersgrupperna.	 Ingen	i	den	

äldsta	åldersgruppen	på	respektive	avdelning	har	angett	att	de	inte	känner	att	de	har	del	i	det	som	

produceras.	
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Diagram	25	 Närvaro	på	arbetsplatsen	visar	lojalitet	mot	organisationen	

	
Kommentar:	Se	diagram	5.		
	

På	Omega	instämmer	59	procent	helt	i	att	närvaro	på	arbetsplatsen	visar	lojalitet	mot	organisationen.	

Motsvarande	siffra	på	Alpha	är	54	procent.	Dock	håller	 tio	procent	av	Omegas	arbetare	 inte	med	 i	

påståendet,	medan	det	är	sex	procent	på	avdelningen	Alpha	som	inte	håller	med.	

	
Diagram	26	 	Närvaro	på	arbetsplatsen	visar	lojalitet	mot	organisationen	

	
	
Kommentar:	 Hur	 respondenter	 från	 respektive	 avdelning	 ser	 på	 närvaro	 och	 lojalitet	 utifrån	 åldersgrupper.	 Se	 också	
kommentar	diagram	2	och	diagram	5.	
	
En	utveckling	av	diagram	25.	Av	de	respondenter	som	inte	håller	med	om	att	närvaro	på	arbetsplatsen	

visar	 lojalitet	mot	 organisationen	 så	 är	 den	 största	 andelen	 i	 åldersgruppen	26-33	 år	 på	 avdelning	

Omega.	På	avdelning	Alpha	är	åldersgruppen	42-49	år	den	som	har	störst	procentuell	andel	som	inte	

håller	med	 i	påståendet.	Motsvarande	åldersgrupp	på	avdelning	Omega	har	ungefär	 lika	stor	andel	

respondenter	som	inte	håller	med.	
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Diagram	27	 Det	är	acceptabelt	att	sjukskriva	sig	någon	gång	fast	man	inte	är	sjuk	eller	fått	ledigt	

	
Kommentar:	Se	diagram	5.	
		
På	Omega	instämmer	inte	81	procent	i	att	det	är	acceptabelt	att	sjukskriva	sig	någon	gång	fast	man	

inte	 är	 sjuk	 eller	 fått	 ledigt.	Motsvarande	 siffra	 på	Alpha	 ligger	 på	 74	 procent.	 På	Alpha	 tycker	 13	

procent	 av	 respondenterna	 att	 det	 är	 acceptabelt.	Motsvarande	 siffra	 på	 avdelning	 Omega	 är	 tio	

procent.		

	

Diagram	28				Det	är	acceptabelt	att	sjukskriva	sig	någon	gång	fast	man	inte	är	sjuk	eller	fått	ledigt	

	
Kommentar:	 Sammanlagda	 antalet	män	 och	 kvinnor	 som	 anser	 det	 acceptabelt	 att	 sjukskriva	 sig.	 Se	 också	 kommentar	
diagram	5.	
	

Detta	diagram	är	en	utveckling	av	diagram	27.	Studien	visar	att	det	är	14	procent	män	som	instämmer	

helt	i	att	det	är	acceptabelt	att	sjukskriva	sig	fast	man	inte	är	sjuk	eller	har	fått	ledigt.	Motsvarande	

andel	kvinnor	är	sex	procent.		
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Diagram	29		 Det	gör	inget	att	jag	är	hemma	lite	längre	än	nödvändigt,		
																										för	det	som	ska	produceras	blir	ändå	gjort	av	någon	annan		
						(till	skillnad	från	om	arbetsuppgifterna	väntade	på	mig	när	jag	är	tillbaka	till	arbetet)		

	
Kommentar:	Se	diagram	5.	
	

På	Omega	är	det	över	två	tredjedelar	av	arbetarna	som	inte	med	påståendet	”det	gör	inte	inget	att	jag	

är	 hemma	 lite	 längre	 än	nödvändigt,	 för	det	 som	 ska	produceras	blir	 ändå	 gjort	 av	någon	annan”.	

Motsvarande	siffra	på	Alpha	ligger	på	55	procent.	15	procent	på	Alpha	och	nio	procent	på	Omega	anser	

dock	att	detta	är	helt	godtagbart.		

	

Diagram	30	 	Mina	åsikter	om	sjukfrånvaro	från	arbetsplatsen		
																								överensstämmer	med	övriga	kollegors	på	avdelningen	

	
Kommentar:	Se	diagram	5.		
	
På	avdelning	Omega	tycker	20	procent	inte	att	deras	åsikter	överensstämmer	med	övriga	kollegors.	

Motsvarande	 siffra	på	Alpha	 ligger	på	35	procent.	 19	procent	 av	 respondenterna	på	Alpha	och	20	

procent	på	Omega	tycker	dock	att	deras	åsikter	stämmer	överens	med	övriga	på	respektive	avdelning.	
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4.5.1	Likheter	och	olikheter	

Föreliggande	studie	visar	att	det	är	en	ungefär	 lika	stor	andel	arbetare	på	avdelningarna	Alpha	och	

Omega	som	upplever	att	de	har	en	del	 i	det	som	produceras.	Det	intressanta	är	att	en	högre	andel	

arbetare	på	Omega	upplever	att	de	inte	har	del	i	det	som	produceras	jämfört	med	arbetarna	på	Alpha.	

Då	föreliggande	studie	visar	att	arbetarna	på	Omega	har	starkare	känslor	för	sin	arbetsplats	och	det	

som	produceras	jämfört	med	arbetarna	på	Alpha	är	resultatet	något	motsägelsefullt.	Det	förväntade	

resultatet	 var	 att	 arbetarna	 på	 Alpha	 skulle	 vara	 de	 som	 upplever	 att	 de	 inte	 har	 del	 i	 det	 som	

produceras.	Varför	 arbetarna	på	Alpha	och	Omega	 inte	upplever	 att	de	är	 lika	delaktiga	 i	 det	 som	

produceras	kan	tänkas	bero	på	att	maskiner	ersätter	arbetskraft	i	större	grad	idag.		

	
Föreliggande	studie	visar	att	arbetarna	på	Alpha	och	Omega	uppger	i	nästan	lika	stor	utsträckning	att	

närvaro	på	arbetsplatsen	visar	lojalitet.	Vidare	visar	däremot	resultatet	att	arbetarna	på	Omega	även	

anser	att	närvaro	inte	visar	på	lojalitet	gentemot	sin	arbetsplats	i	större	utsträckning	än	arbetarna	på	

Alpha.	Detta	 kopplas	 till	 arbetarnas	 tidigare	 uppfattning	 om	 lojalitet	 gentemot	 arbetsplatsen.	 Som	

tidigare	nämnts	kan	lojalitet	tolkas	olika	av	individer,	men	föreliggande	studie	tyder	även	på	att	åldern	

kan	ha	en	inverkan.	På	grund	av	den	åldersmässiga	skillnaden	som	råder	mellan	arbetarna	på	Alpha	

och	Omega,	kan	det	tänkas	att	arbetarna	på	avdelningarna	generellt	har	olika	uppfattningar	om	vad	

lojalitet	är.	Närvaro	behöver	nödvändigtvis	 inte	betyda	lojalitet	 i	den	bemärkelse	som	arbetarna	på	

Alpha	 kanske	 kan	 anse.	 Lojalitet	 för	 arbetarna	 på	 Omega	 kan	 vara	 att	 de	 stannar	 kvar	 inom	

organisationen	 under	 många	 år,	 medan	 arbetarna	 på	 Alpha	 möjligen	 bedömer	 att	 lojalitet	 är	 att	

närvara	på	arbetsplatsen.	

	

Studien	visar	att	arbetarna	på	Alpha	ser	sjukskrivning	som	mer	acceptabelt	jämfört	med	arbetarna	på	

Omega	fastän	de	inte	upplevde	sig	sjuka	eller	fått	ledigt	från	sitt	arbete,	vilket	kan	vara	en	förklaring	

till	att	det	råder	en	högre	sjukfrånvaro	hos	arbetarna	på	Alpha.	Utfallet	i	föreliggande	studie	visar	en	

relativt	liten	procentuell	skillnad	mellan	arbetarna	på	avdelningarna,	men	utifrån	antalet	arbetare	visar	

resultatet	att	mer	än	var	 tionde	arbetare	på	Alpha	har	den	uppfattningen.	Vidare	 framkom	det	att	

endast	totalt	tre	kvinnor	jämfört	med	17	män	i	föreliggande	studie	ansåg	det	acceptabelt	att	sjukskriva	

sig.		

	

I	föreliggande	studie	har	det	framkommit	att	arbetarna	på	Alpha	anser	att	det	inte	gör	något	om	man	

är	hemma	lite	längre	än	nödvändigt,	för	det	som	ska	produceras	blir	ändå	gjort	av	någon	annan.	Vidare	

instämde	 en	 tredjedel	 av	 arbetarna	 på	 Alpha	 inte	 med	 att	 deras	 åsikter	 om	 sjukfrånvaro	

överensstämmer	 med	 övriga	 kollegors.	 Detta	 kan	 tyda	 på	 att	 det	 finns	 större	 skillnader	 mellan	

arbetarna	 inom	 Alpha	 än	 vad	 det	 gör	 hos	 arbetarna	 inom	 Omega.	 Vidare	 kan	 dessa	 skillnader	
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eventuellt	förklaras	genom	att	den	andel	som	inte	anser	sina	åsikter	överensstämma	med	sina	kollegor	

hos	Alpha,	är	de	arbetare	som	inte	tillhör	den	andel	med	högre	sjukfrånvaro.			

	

Sammanfattningsvis	visar	föreliggande	studie	något	motsägelsefulla	resultat	då	arbetarna	på	Omega	

bland	annat	 inte	känner	att	de	har	del	 i	det	som	produceras	trots	att	de	har	starkare	känslor	och	 i	

större	grad	identifierar	sig	med	organisationen.	Vidare	anser	arbetarna	på	Omega	inte	att	närvaro	på	

arbetsplatsen	visar	lojalitet	gentemot	organisationen.	Som	tidigare	nämnts	tyder	det	på	att	 lojalitet	

har	olika	betydelse	 för	arbetarna	på	avdelningarna.	En	 förklaring	 till	 varför	arbetarna	på	Alpha	har	

högre	sjukfrånvaro	kan	vara	att	en	av	tio	arbetare	ansåg	det	acceptabelt	att	sjukskriva	sig	fastän	de	

inte	upplevde	sig	sjuka	eller	fått	ledigt	från	sitt	arbete.	Föreliggande	studie	visade	också	att	det	är	en	

större	andel	män	än	kvinnor	som	i	hög	grad	finner	detta	beteende	acceptabelt.	I	föreliggande	studie	

anser	en	högre	andel	av	arbetarna	på	Alpha	att	det	inte	gör	något	att	man	är	hemma	lite	längre	än	

nödvändigt	jämfört	med	arbetarna	på	Omega.	Detta	kan	vara	en	bidragande	faktor	till	den	skillnad	i	

sjukfrånvaro	som	råder	mellan	de	båda	avdelningarna.		

	

4.6	Öppen	fråga	
	
”Hur	vill	du	att	din	arbetsgivare	ska	agera	för	att	du	ska	komma	tillbaka	till	jobbet	vid	sjukfrånvaro?”	
	
Tematisering	av	den	öppna	frågan	kommer	i	föreliggande	studie	enbart	att	ske	utifrån	majoriteten	av	

arbetarnas	svar.	Den	övervägande	delen	av	svaren	på	den	öppna	frågan	var	relativt	samstämmiga.	Valt	

tema	utifrån	arbetarnas	svar	är	arbetsgivarens	agerande	ur	arbetares	perspektiv	vid	sjukfrånvaro.	

	

Typcitatet	för	båda	avdelningarnas	arbetare	var	”Ringa	och	fråga	hur	man	mår”.	Från	majoriteten	av	

arbetarnas	svar	framgår	det	att	de	anser	det	viktigt	att	arbetsgivaren	bryr	sig	om	arbetarna	när	de	är	

frånvarande	 från	 arbetet.	 I	 föreliggande	 studie	 framkommer	 det	 att	 de	 flesta	 arbetarna	 på	 båda	

avdelningarna	ser	det	som	betydelsefullt	att	arbetsgivaren	kontaktar	dem	då	de	är	sjukfrånvarande.	

Vidare	visar	svaren	att	många	arbetare	tycker	att	arbetsgivaren	kan	”bry	sig	lite	mer”	än	vad	som	är	

fallet	 när	 de	 är	 sjukfrånvarande.	 Gällande	 att	 ”bry	 sig	 lite	 mer”,	 uttrycker	 arbetarna	 som	 att	

arbetsgivaren	 ska	 vara	 förstående,	 uppmuntrande	 och	 välmenande.	 Arbetarna	 vill	 känna	 att	 de	 är	

uppskattade.	
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5.	Analys	

Detta	 avsnitt	 behandlar	 vad	 som	 framkommit	 ur	 resultatet	 från	 enkätundersökningen.	 Analysen	

förbinder	resultatet	med	den	teoretiska	referensramen	och	tidigare	forskning	inom	området.		

	

5.1	Arbetstillfredsställelse	

Föreliggande	 studie	 visar	 att	 arbetare	 inom	 tillverkningsindustri	 som	 har	 en	 lägre	 sjukfrånvaro	

tenderar	att	uppleva	en	högre	arbetstillfredsställelse	till	sin	arbetsplats.	Detta	stöds	av	Roelen	et	al.	

(2008)	som	visar	att	arbetares	arbetstillfredsställelse	har	en	påverkan	på	sjukfrånvaro	och	att	en	hög	

grad	 av	 arbetstillfredställelse	 är	 negativt	 korrelerat	 med	 antalet	 sjukfrånvarodagar	 för	 arbetaren.	

Föreliggande	studie	visar	däremot	indikationer	på	att	arbetare	som	har	en	högre	sjukfrånvaro	ser	mer	

fram	emot	att	gå	till	sitt	arbete,	vilket	kan	tyda	på	att	arbetares	arbetstillfredsställelse	inte	behöver	

vara	relaterat	till	den	fysiska	arbetsplatsen	utan	känslan	av	att	gå	till	arbetet.	Detta	styrks	av	Christian	

et	 al.	 (2011)	 som	menar	 att	 arbetares	 arbetstillfredsställelse	 är	 sett	 till	 hela	 situationen	 kring	 och	

utanför	arbetsplatsen	och	inte	bara	arbetet	i	sig.	

	

Studien	 indikerar	 att	 arbetare	 med	 lägre	 sjukfrånvaro	 tenderar	 att	 känna	 mer	 stolthet	 till	 sin	

arbetsplats	och	det	 som	produceras.	Arbetare	med	högre	känsla	av	 stolthet	 tenderar	att	känna	en	

högre	 arbetstillfredsställelse	 på	 sin	 arbetsplats.	 Detta	 stöds	 av	 Bowling	 och	Hammond	 (2008)	 som	

menar	 att	 arbetares	 arbetstillfredsställelse	 behandlar	 en	 affektiv	 beståndsdel,	 det	 vill	 säga	 både	

arbetarens	känslor,	tankar	och	attityder	gentemot	arbetarens	arbetsplats.	Vidare	visas	det	att	stolthet	

gentemot	 sin	 arbetsplats	 och	 det	 som	 produceras	 härleds	 till	 arbetarens	 ålder	 och	 förmodad	

anställningstid.	I	föreliggande	studie	visar	det	sig	att	arbetare	med	lägre	sjukfrånvaro	upplever	att	sin	

chef	bryr	sig	om	deras	tillfredsställelse	på	arbetsplatsen	i	högre	grad,	vilket	stärks	av	De	Treville	och	

Antonakis	 (2006)	 som	 hävdar	 att	 arbetets	 styrning	 påverkar	 arbetares	 arbetstillfredsställelse.	

Föreliggande	studie	visar	att	arbetare	som	upplever	att	deras	chef	bryr	sig	om	dem	i	hög	grad,	kan	

förmodas	känna	 sig	 sedda	av	organisationen	och	därmed	utveckla	en	högre	arbetstillfredsställelse.	

Jolodar	 (2012)	menar	 att	 arbetstillfredsställelse	både	kan	 leda	 till	 högre	produktivitet	och	minskad	

frånvaro.	 Studien	 visar	 att	 meningsfullhet	 i	 sitt	 arbete	 är	 en	 viktig	 del	 för	 arbetares	

arbetstillfredsställelse.	Detta	stöds	av	Spector	(1985)	som	menar	att	arbetare	upplever	sin	arbetsplats	

som	tillfredsställande	när	arbetet	anses	meningsfullt.	Arbetares	arbetstillfredsställelse	påverkas	enligt	

Cranny	et	al.	(1992)	negativt	om	inte	arbetet	i	sig	anses	meningsfullt.			
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5.2	Engagemang	

Föreliggande	 studie	 indikerar	 att	 arbetare	 med	 lägre	 sjukfrånvaro	 känner	 ett	 högre	 engagemang	

gentemot	 sin	 arbetsplats.	Detta	 styrks	 av	Naumann	 (1992)	 som	konstaterar	 att	 engagemang	är	 en	

nyckelfaktor	för	att	undvika	oönskade	beteenden	som	påverkar	organisationen	negativt,	som	bland	

annat	 ökad	 frånvaro	 på	 arbetsplatsen.	 I	 studien	 har	 det	 framkommit	 att	 arbetare	 med	 lägre	

sjukfrånvaro	 och	 ett	 högre	 engagemang	 upplever	 att	 sina	 egna	 mål	 överensstämmer	 med	

arbetsplatsens	mål.	Enligt	Meyer	och	Allen	(1991)	är	engagemang	den	process	som	får	arbetare	att	

tänka	på	sin	psykologiska	anknytning	till	organisationen.	Den	enskilde	arbetaren	överväger	då	i	vilken	

utsträckning	 sina	 egna	 värderingar	 och	 mål	 överensstämmer	 med	 organisationens.	 Vidare	 visar	

studien	att	arbetare	med	ett	högre	engagemang	som	upplever	deras	mål	överensstämmande	med	

arbetsplatsens	 mål	 tenderar	 känna	 en	 stark	 identifikation	 till	 organisationen.	 Detta	 bekräftas	 av	

Mowday	et	al.	(1982)	som	menar	att	genom	ett	ökat	engagemang	blir	arbetaren	villig	att	acceptera	

organisationens	mål	och	värderingar	och	identifierar	sig	med	dessa.	Föreliggande	studie	indikerar	att	

arbetare	som	i	hög	grad	identifierar	sig	med	sin	arbetsplats	tenderar	ha	en	lägre	sjukfrånvaro.	En	högre	

organisationsidentifiering	 enligt	 Riketta	 (2005)	 jämförs	med	 engagemang	 och	 resulterar	 i	 en	 lägre	

sjukfrånvaro	hos	arbetaren	(Wegge	et	al.,	2006).	

	

Studien	visar	att	känslor	gentemot	arbetsplatsen	och	det	som	produceras	har	en	inverkan	på	arbetares	

sjukfrånvaro.	 Vidare	 känner	 arbetare	med	 lägre	 sjukfrånvaro	 starkt	 för	 det	 de	 producerar.	 Lawler	

(1992)	menar	att	arbetare	måste	uppfatta	som	om	de	”äger”	organisationen	för	att	engagemang	skall	

uppstå,	vilket	i	föreliggande	studie	indikerar	att	arbetare	med	lägre	sjukfrånvaro	känner	en	högre	nivå	

av	engagemang	och	”ägande”	gentemot	organisationen.	Det	kan	anses	fördelaktigt	för	organisationer	

att	arbetare	känner	sig	som	ägare,	då	detta	avspeglar	sig	i	deras	engagemang	gentemot	arbetet	(Avery	

et	al.,	2009).		

	

Denna	studie	visar	att	arbetares	lojalitet	till	organisationen	ökar	med	en	högre	grad	av	engagemang.	

Kanter	(1968)	menar	på	att	ett	ökat	engagemang	resulterar	i	att	arbetaren	upplever	en	ökad	känsla	av	

lojalitet	 samt	 skyldighet	 gentemot	 sin	 arbetsplats,	 vilket	 kan	 inverka	 på	 hur	 arbetare	 agerar	 och	

förhåller	sig	till	sjukfrånvaro.	Föreliggande	studie	visar	indikationer	på	att	äldre	arbetare	upplever	en	

högre	grad	av	lojalitet	gentemot	organisationen,	vilket	kan	tyda	på	att	arbetares	lojalitet	växer	över	

tid.	Tidigare	forskning	av	Steers	(1977)	har	visat	att	engagemang	är	relaterat	till	arbetslivserfarenhet	

vilket	Cho	och	Lee	(2001)	menar	lättare	uppstår	hos	arbetare	när	de	är	väl	bekanta	med	sin	arbetsplats.	

Det	intressanta	är	att	Salancik	(1977)	anser	att	engagemang	inriktar	sig	på	att	arbetare	blir	engagerade	
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i	 sina	 handlingar	 snarare	 än	 i	 organisationen,	 vilket	 kan	 indikera	 varför	 arbetare	 med	 högre	

sjukfrånvaro	upplever	att	man	inte	behöver	visa	lojalitet	mot	organisationen	i	samma	grad.		

	

5.3	Attityder	

Studien	 indikerar	 att	 arbetares	 attityder	 gentemot	 sin	 arbetsplats	 kan	 härledas	 till	 arbetarnas	

sjukfrånvaro.	Bäck	et	al.	(2015)	menar	på	att	ökningen	av	sjukfrånvaro	i	Sverige	tyder	på	förändringar	

i	 attityder	 och	 beteenden	 hos	 arbetare,	 vilket	 även	 Statens	 beredning	 för	 medicinsk	

utvärderingsrapport	(SBU,	2003)	pekar	på.	I	studien	tenderar	arbetare	med	högre	sjukfrånvaro	finna	

det	mer	acceptabelt	att	sjukskriva	sig	från	arbetsplatsen,	trots	att	arbetaren	inte	upplevde	sig	sjuk	eller	

fått	 ledigt	 från	 arbetet.	 Vidare	 finner	 arbetare	med	 högre	 sjukfrånvaro	 att	 det	 inte	 gör	 något	 att	

arbetaren	 stannar	 hemma	 längre	 än	 nödvändigt	 trots	 att	man	 kunnat	 gå	 tillbaka	 till	 arbetet,	med	

anledning	av	att	arbetet	ändå	blir	gjort	av	någon	annan.	Föreliggande	studie	styrks	av	tidigare	forskning	

då	Siukola	et	al.	(2013)	fann	att	om	en	arbetare	var	tvungen	att	arbeta	”hårdare”	efter	återkomsten	

till	arbetet,	fanns	det	en	minskad	risk	för	sjukfrånvaro.	Siukola	et	al.	(2013)	definierar	arbeta	”hårdare”	

som	att	arbetet	staplas	på	hög	för	arbetaren	som	var	frånvarande	från	arbetet.		

	
I	 föreliggande	 studie	 framkom	det	 att	 arbetare	med	 lägre	 sjukfrånvaro	 inte	 känner	 att	 de	 har	 lika	

mycket	 del	 i	 det	 som	 produceras	 jämfört	med	 arbetare	med	 högre	 sjukfrånvaro.	 Berglund	 (2010)	

menar	att	den	industriella	och	tekniska	utvecklingen	har	påverkat	arbetares	attityder,	vilket	förmodas	

vara	 till	 det	 sämre.	 Resultatet	motsäger	 detta	 något,	 då	 det	 i	 föreliggande	 studie	 har	 påvisats	 att	

arbetare	 med	 lägre	 sjukfrånvaro	 tenderar	 ha	 en	 högre	 organisationidentifikation	 och	 en	 starkare	

känsla	 för	 organisationen	 och	 det	 som	 produceras.	 Varför	 arbetare	 med	 lägre	 sjukfrånvaro	 inte	

upplever	att	de	inte	är	lika	delaktiga	i	det	som	produceras,	kan	möjligen	tänkas	bero	på	att	maskiner	

ersätter	arbetskraft	i	större	grad	idag.		

	
Denna	studie	visar	att	arbetare	med	högre	sjukfrånvaro	anser	att	 lojalitet	gentemot	organisationen	

visas	i	form	av	närvaro	på	arbetsplatsen	till	skillnad	från	de	arbetare	som	uppvisar	lägre	sjukfrånvaro.	

Resultatet	 är	 anmärkningsvärt	 då	 tidigare	 resultat	 i	 studien	 tyder	 på	 att	 arbetare	 med	 högre	

sjukfrånvaro	inte	anser	att	man	bör	vara	lojal	mot	organisationen	i	samma	utsträckning	som	arbetare	

med	en	lägre	sjukfrånvaro.	Lojalitet	kan	tolkas	olika	av	arbetare	och	närvaro	behöver	nödvändigtvis	

inte	betyda	lojalitet	mot	organisationen.	För	arbetare	med	lägre	sjukfrånvaro	kan	lojalitet	innebära	att	

de	 stannar	kvar	 inom	organisationen	under	många	år.	Avery	et	al.	 (2009)	 stärker	detta	och	menar	

arbetares	 intentioner	 att	 stanna	 i	 organisationen	 och	 attityder	 gentemot	 arbetet	 förbättras	 om	

arbetare	känner	sig	som	ägare,	vilket	arbetare	med	lägre	sjukfrånvaro	påvisats	göra	i	form	av	starkare	

känslor	gentemot	arbetsplatsen	och	högre	organisationsidentifikation.		
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6.	Slutsats	och	diskussion	

Detta	 avsnitt	 presenterar	 och	 diskuterar	 de	 slutsatser	 som	 ska	 besvara	 studiens	 syfte	 och	

problemformulering.	Vidare	redogörs	för	studiens	bidrag.	Slutligen	ges	uppslag	till	vidare	studier	inom	

området,	praktiska	implikationer	samt	diskussion	kring	studiens	genomförande.	

	

I	studien	har	teorin	om	det	psykologiska	ägarskapet	delats	in	i	tre	kategorier;	arbetstillfredsställelse,	

engagemang	 och	 attityder	 för	 att	 undersöka	 om	 det	 kan	 relateras	 till	 arbetares	 sjukfrånvaro	 från	

arbetsplatsen.	Studiens	syfte	är	att	utifrån	arbetstillfredsställelse,	engagemang	och	attityder	utröna	

om	de	finns	likheter	och	olikheter	mellan	två	avdelningars	sjukfrånvaro	i	en	större	tillverkningsindustri.	

	

I	 föreliggande	 studie	 tenderar	 arbetare	 med	 lägre	 sjukfrånvaro	 uppleva	 en	 större	 grad	 av	

arbetstillfredsställelse	jämfört	med	arbetare	med	högre	sjukfrånvaro.	Anmärkningsvärt	är	att	arbetare	

med	lägre	sjukfrånvaro	inte	ser	fram	emot	att	gå	till	sitt	arbete	i	lika	stor	utsträckning	som	arbetare	

med	 hög	 sjukfrånvaro.	 Detta	 kan	 tyda	 på	 att	 arbetares	 arbetstillfredsställelse	 inte	 behöver	 vara	

relaterat	till	den	fysiska	arbetsplatsen.	Väl	på	arbetsplatsen	är	arbetare	med	lägre	sjukfrånvaro	stoltare	

över	det	som	produceras	och	upplever	även	att	deras	chef	bryr	sig	om	dem	i	högre	grad	än	arbetare	

med	högre	sjukfrånvaro.	Troligen	kan	det	kopplas	till	varför	arbetare	med	lägre	sjukfrånvaro	känner	

att	 arbetet	 är	 mer	 meningsfullt,	 vilket	 har	 visat	 sig	 vara	 en	 viktig	 del	 för	 arbetares	

arbetstillfredsställelse.	

	

Studien	 visar	 att	 arbetare	 med	 lägre	 sjukfrånvaro	 känner	 ett	 högre	 engagemang	 gentemot	 sin	

arbetsplats.	Arbetares	engagemang	har	visat	sig	påverka	sjukfrånvaro	då	ett	ökat	engagemang	gör	att	

arbetaren	identifierar	sig	med	organisationen	och	deras	mål.	Vidare	visar	studien	att	arbetare	med	ett	

högre	 engagemang	 känner	 starkare	 för	 sin	 arbetsplats	 och	 det	 de	 producerar	men	 även	 en	 högre	

lojalitet	 gentemot	 organisationen.	 Indikationer	 visar	 att	 äldre	 arbetare	 upplever	 en	 högre	 grad	 av	

lojalitet	gentemot	organisationen,	vilket	kan	innebära	att	arbetares	lojalitet	växer	över	tid.			

	

Studien	 indikerar	 att	 arbetares	 attityder	 kan	 kopplas	 till	 sjukfrånvaro.	Denna	 studie	 visar	också	 att	

attityder	påverkar	arbetares	acceptans	gentemot	sjukfrånvaro.	Vidare	framkom	det	att	arbetare	med	

högre	sjukfrånvaro	ansåg	det	mer	acceptabelt	att	sjukskriva	sig	än	arbetare	med	lägre	sjukfrånvaro.	

Detta	 kan	 bidra	 till	 varför	 det	 föreligger	 skillnader	 i	 sjukfrånvaro	 hos	 arbetare	 inom	 större	

tillverkningsindustrier.	 Studien	 visar	 att	 arbetare	 med	 högre	 sjukfrånvaro	 tenderar	 se	 närvaro	 på	

arbetsplatsen	som	lojalitet	gentemot	organisationen	till	skillnad	från	de	arbetare	som	uppvisar	lägre	
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sjukfrånvaro.	För	arbetare	med	lägre	sjukfrånvaro	kan	lojalitet	istället	innebära	att	stanna	kvar	inom	

organisationen	under	många	år.	

	

Psykologiskt	ägarskap	har	visat	sig	kunna	förklara	arbetares	sjukfrånvaro	 i	 tillverkningsindustrier	då	

känslan	av	ägarskap	påverkar	arbetares	arbetstillfredsställelse,	engagemang	och	attityder.	Arbetare	

med	hög	grad	av	psykologiskt	ägarskap	uppvisar	mer	stolthet	mot	det	de	producerar,	högre	lojalitet	

mot	organisationen	och	en	högre	organisationsidentifikation,	vilket	är	kopplat	till	lägre	sjukfrånvaro.	

Psykologiskt	ägarskap	bygger	på	arbetarens	känslor	av	ägande	och	blir	därigenom	en	integrerad	del	av	

arbetarens	relation	till	organisationen.	

	

6.1	Bidrag	

Studiens	 bidrag	 påvisar	 faktorerna	 arbetstillfredsställelse,	 engagemang	 och	 attityders	 påverkan	 på	

arbetares	sjukfrånvaro	vid	större	företag	inom	tillverkningsindustrin.	Studien	bidrar	även	med	insikter	

i	 hur	 det	 psykologiska	 ägarskapet	 delas	 in	 i	 kategorierna	 arbetstillfredsställelse,	 engagemang	 och	

attityder	för	att	få	en	djupare	förståelse	varför	viss	sjukfrånvaro	råder.	Denna	studies	utformning	är	

därför	 sällsynt	 då	 den	 behandlar	 relationen	 mellan	 arbetares	 arbetstillfredsställelse,	 engagemang	

samt	attityder	och	sjukfrånvaro.		

	

6.2	Uppslag	till	vidare	studier		

Rekommendationer	 för	 vidare	 studier	 är	 att	 genomföra	 studien	 i	 en	 annan	 kontext	 än	

tillverkningsindustrin	 (exempelvis	 annan	 bransch	 eller	 annat	 land)	 med	 den	 kategorisering	 av	 det	

psykologiska	ägarskapet	som	gjorts.	Föreliggande	studie	kan	därför	utgöra	en	viss	utgångspunkt	för	

vidare	 studier	 om	 det	 psykologiska	 ägarskapets	 påverkan	 på	 viss	 sjukfrånvaro.	 Andra	

rekommendationer	är	att	genomföra	studien	mer	relaterat	till	arbetares	anställningstid	och	ålder,	då	

föreliggande	studie	indikerat	att	dessa	är	av	betydelse.		
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6.3	Praktiska	implikationer	

Studiens	 resultat	 är	 relevant	 för	 chefer	och	 ledare	 inom	 större	 tillverkningsindustri,	 eftersom	det	 i	

studien	 framkommer	 att	 psykologiskt	 ägarskap	 har	 visat	 sig	 kunna	 ge	 viss	 förklaring	 till	 arbetares	

sjukfrånvaro	 då	 känslan	 av	 ägarskap	 påverkar	 arbetares	 arbetstillfredsställelse,	 engagemang	 och	

attityder.		

	

Nedan	redogörs	praktiska	implikationer	baserat	på̊	studiens	resultat.	

− Ha	ett	långsiktigt	perspektiv	vid	rekrytering	av	nya	arbetare.	Att	chefer	innehar	en	förståelse	

för	psykologiskt	ägarskap	vid	rekrytering,	då	arbetares	ålder	och	förmodad	anställningstid	har	

visat	sig	vara	av	betydelse	för	ett	högre	psykologiskt	ägarskap.		

− Det	är	av	betydelse	för	arbetare	att	chefen	agerar	på	ett	sätt	som	uppfattas	uppmuntrande	

vilket	 är	 viktigt	 för	 deras	 välmående	 vid	 sjukfrånvaro.	 Ett	 förslag	 är	 att	 införa	 en	 rutin	 där	

chefen	ringer	arbetare	som	är	sjukfrånvarande	och	frågar	hur	arbetaren	mår.		

− Att	låta	äldre	och	yngre	arbetare	från	olika	avdelningar	interagera	med	varandra.	Genom	att	

utforma	workshops	kan	arbetare	få	en	ökad	förståelse	för	varandra	och	deras	känslor	gentemot	

arbetsplatsen	och	det	de	producerar.			

	

6.4	Kritik	till	studien	

Det	finns	flera	olika	delar	av	kritik	som	kan	riktas	mot	studien.	Kritik	som	kan	riktas	mot	studien	är	dess	

avgränsningar.	 Studien	 har	 avgränsats	 till	 hur	 arbetare	 upplever	 sin	 ohälsa	 och	 har	 därför	 inte	 att	

behandlat	fysisk	eller	psykisk	ohälsa	som	leder	till	sjukfrånvaro,	som	till	exempel	belastningsskador	och	

stress.	Dessa	faktorer	är	självklart	bidragande	till	sjukfrånvaro,	men	är	inte	föremål	att	studera	i	denna	

studie.	Konsekvensen	av	denna	avgränsning	är	att	studiens	slutsatser	inte	tar	hänsyn	till	alla	faktorer	

som	härleder	till	sjukfrånvaro.	Vidare	föreligger	det	en	viss	generaliserbarhet	gentemot	andra	större	

företag	 inom	 tillverkningsindustrin.	 Däremot	 bedömer	 vi	 att	 det	 inte	 går	 att	 generalisera	 studiens	

resultat	mot	annan	typ	av	verksamhet.		

	

Kritik	bör	även	riktas	mot	studiens	empiri	då	det	råder	en	skillnad	i	antal	respondenter	mellan	de	två	

avdelningarna.	Vidare	kan	potentiellt	resultaten	bli	till	viss	del	annorlunda	vid	andra	val	av	avdelningar.		
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7.	Bilagor	

Detta	 avsnitt	 avser	 redogöra	 för	 de	 bilagor	 som	 skickats	 ut	 till	 respondenterna	 i	 studien.	 Vidare	

innefattar	även	avsnittet	frekvenstabeller	samt	individuella	reflektioner.	

	
7.1	Följebrev	
	
Följebrev	–	enkätundersökning	

Vi	kommer	från	Personal,	Organisation	och	Ledarskapsprogrammet	på	Högskolan	i	Skövde.	Vi	är	inne	
på	 vårt	 tredje	 år	 och	 ska	 nu	 skriva	 vårt	 examensarbete.	Då	 vår	 undersökning	 riktar	 sig	mot	 större	
tillverkningsindustri,	har	vi	valt	er	arbetsplats	som	studieobjekt.	Undersökningen	har	förankrats	med	
er	arbetsgivare	som	gett	sitt	godkännande	till	att	Du	besvarar	enkäten	på	arbetstid.	Enkäten	förväntas	
ta	cirka	15	minuter	att	besvara	och	vi	ser	gärna	att	Du	svarar	så	ärligt	Du	kan.		
	
Syfte		

Syftet	med	enkäten	är	att	undersöka	om	arbetares	inställning	kan	härledas	till	frånvaro	på	arbetsplatsen	
hos	 större	 tillverkningsindustrier.	 Frågorna	 kommer	 bland	 annat	 behandla	 känslor	 och	 upplevelser	
gentemot	din	arbetsplats.	

Dina	uppgifter	
	
Skyddas	 enligt	 personuppgiftslagen	 (1998:204)	 och	 forskningsetiska	 riktlinjer.	 Enkäten	 kommer	 att	
hanteras	konfidentiellt,	 vilket	 innebär	att	 inga	enskilda	 respondenters	 svar	kommer	kunna	utläsas	 i	den	
färdigställda	rapporten.	Enkäterna	innehåller	inga	personuppgifter	eller	andra	faktorer	som	kan	identifiera	
den	 enskilde	 respondenten.	 De	 insamlade	 uppgifterna	 kommer	 att	 förstöras	 i	 anslutning	 till	 att	 data	
analyserats	och	kommer	inte	att	användas	i	något	annat	sammanhang.	
	
Samtycke	
	
Deltagandet	 i	 enkätundersökningen	är	 frivilligt	 och	Du	har	 rätt	 att	 utan	någon	 särskild	 förklaring	 avstå.	
Genom	att	besvara	enkätfrågorna	samtycker	du	till	att	delta	i	undersökningen.	
	
Genom	din	medverkan	bidrar	Du	 till	 att	 undersökningen	blir	 korrekt	och	 att	 resultatet	 blir	 det	bästa	
möjliga.	Återkoppling	kommer	att	ske	till	din	HR-avdelning.	
	
Tack	för	att	Du	tar	dig	tiden!	
	
Vänligen,	
Richard	Persson	och	Sandra	Havlik	
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7.1	Enkät	
	

UNDERSÖKNING	
Ålder:	_____	år				

Kön:	 Man			 	 Kvinna	 	
Utbildning:			Grundskola	 																			Gymnasium	 	 Högskola	
	
Uppskatta	hur	många	tillfällen	du	är	sjukfrånvarande	från	din	arbetsplats	per	år:	
	
1-3	 	 4-6		 	 		7-9		 															10	eller	fler		 	

	
Fråga	1:		
Jag	ser	fram	emot	att	gå	till	mitt	arbete.	
	
Instämmer	
inte	alls		

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 Instämmer	
helt		

		
Fråga	2:	
Jag	är	stolt	över	det	jag	producerar	på	mitt	arbete.	
		
Instämmer	
inte	alls		

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 Instämmer	
helt		

	
Fråga	3:	
Min	chef	bryr	sig	om	att	jag	känner	mig	tillfredsställd	på	arbetsplatsen.	
	
Instämmer	
inte	alls		

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 Instämmer	
helt		

	
Fråga	4:	
Min	chef	bryr	sig	om	när	jag	är	frånvarande	från	arbetsplatsen.		
	
Instämmer	
inte	alls		

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 Instämmer	
helt		

	
Fråga	5:	
Mitt	arbete	är	meningsfullt.	
	
Instämmer	
inte	alls		

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 Instämmer	
helt		

	
	

	
Del	1:	
Markera	det	svar	du	anser	passar	dig	bäst	
	



Sandra	Havlik																																																	Högskolan	i	Skövde;	Institutionen	för	handel	och	företagande	
Richard	Persson	 	 Kandidatuppsats	Företagsekonomi	VT	2016	

	
49	

	
Fråga	1:		
Mina	mål	med	arbetet	är	desamma	som	arbetsplatsens	mål.		
	
Instämmer	
inte	alls		

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 Instämmer	
helt		

	
Fråga	2:	
Jag	känner	starkt		för	det	jag	producerar.	
		
Instämmer	
inte	alls		

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 Instämmer	
helt		

	
Fråga	3:	
Arbetsplatsens	problem	är	mina	problem.		
						
Instämmer	
inte	alls		

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 Instämmer	
helt		

	
Fråga	4:	
Man	bör	alltid	vara	lojal	mot	organisationen.	
		
Instämmer	
inte	alls		

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 Instämmer	
helt		

	

Fråga	5:	
Jag	identifierar	mig	själv	med	min	arbetsplats.	
		
Instämmer	
inte	alls		

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 Instämmer	
helt		

	
Fråga	1:		
Jag	känner	att	jag	har	del	i	det	som	produceras.	
	
Instämmer	
inte	alls		

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 Instämmer	
helt		

	
Fråga	2:	
Närvaro	på	arbetsplatsen	visar	lojalitet	gentemot	organisationen.	
	
Instämmer	
inte	alls		

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 Instämmer	
helt		

	
	
	

	
Del	2:	
Markera	det	svar	du	anser	passar	dig	bäst	
	

	
Del	3:	
Markera	det	svar	du	anser	passar	dig	bäst	
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Fråga	3:	
Det	är	acceptabelt	att	sjukskriva	sig	någon	gång	fast	man	inte	är	sjuk	eller	inte	fått	ledigt.	
													
Instämmer	
inte	alls		

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 Instämmer	
helt		

	
Fråga	4:	
Det	gör	 inget	att	 jag	är	hemma	lite	 längre	än	nödvändigt,	för	det	som	ska	produceras	blir	ändå	gjort	av	
någon	annan	(till	skillnad	från	om	arbetsuppgifterna	väntade	på	mig	när	jag	är	tillbaka	till	arbetet).	
	
Instämmer	
inte	alls		

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 Instämmer	
helt		

	
Fråga	5:	
Mina	åsikter	om	sjukfrånvaro	från	arbetsplatsen	överensstämmer	med	övriga	kollegors	på	avdelningen.	
	
Instämmer	 inte	
alls		

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 Instämmer	helt		

	
Hur	vill	du	att	din	arbetsgivare	ska	agera	för	att	du	ska	komma	tillbaka	till	jobbet	vid	sjukfrånvaro?	
	
Svar:	
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________	
______________________________________________________________________________________	
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7.3	Frekvenstabeller		
	
7.3.1	Kön		
	
Omega:	
	 Frekvens:	 Procent:	
Man	 48	 66,7	%	
Kvinna	 22	 30,6	%	
Ej	svarat	 2	 2,8	%	
Totalt	 N=	72	 100,0	%	

	
Alpha:	
	 Frekvens:	 Procent:	
Man	 76	 73,8	%	
Kvinna	 27	 26,2	%	
Totalt	 N=	103	 100,0	%	

	
7.3.2	Ålder		
	
Omega:	
	 Frekvens:	 Procent:	 Medelålder:	 Medianålder:	
18-25	år	 16	 22,2	%	 	 	
26-33	år	 22	 33,3	%	 	 	
34-41	år	 14	 19,4	%	 	 	
42-49	år	 15	 20,8	%	 	 	
50-70	år	 2	 2,8	%	 	 	
Ej	svarat	 1	 1,4	%	 	 	
Totalt:	 N=	72	 100,0	%	 32,99	år	 30	år	

	
Alpha:	
	 Frekvens:	 Procent:	 Medelålder:	 Medianålder:	
18-25	år	 30	 29,1	%	 	 	
26-33	år	 44	 42,7	%	 	 	
34-41	år	 10	 9,7	%	 	 	
	42-49	år	 16	 15,5	%	 	 	
50-70	år	 3	 2,9	%	 	 	
Totalt	 N=	103	 100,0	%	 31,34	år	 29	år	

	
7.3.3	Utbildning		
	
Omega:	
	 Frekvens:	 Procent:	
Grundskola	 6	 8,3	%	
Gymnasium	 57	 79,2	%	
Högskola	 7	 9,7	%	
Ej	svarat	 2	 2,8	%	
Totalt	 N=	72	 100,0	%	
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Alpha:	
	 Frekvens:	 Procent:	
Grundskola	 6	 5,8	%	
Gymnasium	 85	 82,5	%	
Högskola	 12	 11,7	%	
Totalt	 N=	103	 100,0	%	

	
7.3.4	Sjuktillfällen	per	år		
	
Omega:	
	 Frekvens:	 Procent:	
1-3	tillfällen	 39	 50,5	%	
4-6	tillfällen	 25	 35,9	%	
7-9	tillfällen	 6	 6,8	%	
10	eller	fler		 1	 3,9	%	
Ej	svarat	 1	 2,9	%	
Totalt	 N=	72	 100,0	%	

	
Alpha:	
	 Frekvens:	 Procent:	
1-3	tillfällen	 52	 54,2	%	
4-6	tillfällen	 37	 34,7	%	
7-9	tillfällen	 7	 8,3	%	
10	eller	fler		 4	 1,4	%	
Ej	svarat	 3	 1,4	%	
Totalt	 N=	103	 100,0	%	

	

7.3.5	Arbetstillfredsställelse	
	
Fråga	1.	Jag	ser	fram	emot	att	gå	till	mitt	arbete		
	
Omega:	

	
	
	
	

	 Frekvens:	 Procent:	 Medelvärde:	 Medianvärde:	
	Instämmer	inte	alls	 1	 1,4	%	 	 	
2	 8	 11,1	%	 	 	
3	 7	 9,7	%	 	 	
4	 7	 9,7	%	 	 	
5	 17	 23,6	%	 	 	
6	 12	 16,7	%	 	 	
7	 8	 11,1	%	 	 	
8	 7	 9,7	%	 	 	
9	 3	 4,2	%	 	 	
Instämmer	helt	 2	 2,8	%	 	 	
Totalt	 N=	72	 100,0	%	 5,3056	 5	
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Alpha:	

	
	
Fråga	2.	Jag	är	stolt	över	det	jag	producerar	på	mitt	arbete		
	
Omega:	

	
Alpha:	

		

	
	

	 Frekvens:	 Procent:	 Medelvärde:	 Medianvärde:	

Instämmer	inte	alls	 5	 4,9	%	 	 	
2	 8	 7,8	%	 	 	
3	 6	 5,8	%	 	 	
4	 17	 16,5	%	 	 	
5	 19	 18,4	%	 	 	
6	 7	 6,8	%	 	 	
7	 14	 13,6	%	 	 	
8	 14	 13,6	%	 	 	
9	 8	 7,8	%	 	 	
Instämmer	helt	 5	 4,9	%	 	 	
Totalt	 N=	103	 100,0	%	 7,0583	 7	

	 Frekvens:	 Procent:	 Medelvärde:	 Medianvärde:	
	Instämmer	inte	alls	 0	 0,0	%	 	 	
2	 1	 1,4	%	 	 	
3	 2	 2,8	%	 	 	
4	 2	 2,8	%	 	 	
5	 7	 9,7	%	 	 	
6	 7	 9,7	%	 	 	
7	 9	 12,5	%	 	 	
8	 13	 18,1	%	 	 	
9	 12	 16,7	%	 	 	
Instämmer	helt	 19	 26,4	%	 	 	
Totalt	 N=	72	 100,0	%	 7,7500	 8	

	 Frekvens:	 Procent:	 Medelvärde:	 Medianvärde:	
	Instämmer	inte	alls	 1	 1,0	%	 	 	
2	 4	 3,9	%	 	 	
3	 2	 1,9	%	 	 	
4	 9	 8,7	%	 	 	
5	 15	 14,6	%	 	 	
6	 16	 15,5	%	 	 	
7	 7	 6,8	%	 	 	
8	 13	 12,6	%	 	 	
9	 8	 7,8	%	 	 	
Instämmer	helt	 28	 27,2	%	 	 	
Totalt	 N=	103	 100,0	%	 5,5922	 5	
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Fråga	3.	Min	chef	bryr	sig	om	att	jag	känner	mig	tillfredsställd	på	arbetsplatsen	
	
Omega:	

	 Frekvens:	 Procent:	 Medelvärde:	 Medianvärde:	
Instämmer	inte	alls	 3	 4,2	%	 	 	
2	 2	 2,8	%	 	 	
3	 7	 9,7	%	 	 	
4	 7	 9,7	%	 	 	
5	 6	 8,4	%	 	 	
6	 4	 5,3	%	 	 	
7	 17	 23,6	%	 	 	
8	 17	 23,6	%	 	 	
9	 3	 4,2	%	 	 	
Instämmer	helt	 5	 6,9	%	 	 	
Ej	svarat	 1	 1,4	%	 	 	
Totalt:	 N=	72	 100,0%	 6,2254	 7	

	
Alpha:	

	
	
Fråga	4.	Min	chef	bryr	sig	om	när	jag	är	frånvarande	från	arbetsplatsen		
	
Omega:	

	 Frekvens:	 Procent:	 Medelvärde:	 Medianvärde:	
Instämmer	inte	alls	 2	 2,8	%	 	 	
2	 2	 2,8	%	 	 	
3	 7	 9,7	%	 	 	
4	 3	 4,2	%	 	 	
5	 7	 9,7	%	 	 	
6	 8	 7,8	%	 	 	
7	 13	 18,1	%	 	 	
8	 17	 23,6	%	 	 	
9	 5	 6,9	%	 	 	
Instämmer	helt	 8	 11,1	%	 	 	
Totalt:	 N=	72	 100,0%	 6,5833	 7	

	

	 Frekvens:	 Procent:	 Medelvärde:	 Medianvärde:	
	Instämmer	inte	alls	 4	 3,9	%	 	 	
2	 6	 5,8	%	 	 	
3	 15	 14,6	%	 	 	
4	 7	 6,8	%	 	 	
5	 19	 18,4	%	 	 	
6	 9	 8,7	%	 	 	
7	 13	 12,6	%	 	 	
8	 13	 12,6	%	 	 	
9	 9	 8,7	%	 	 	
Instämmer	helt	 8	 7,8	%	 	 	
Totalt	 N=	103	 100,0	%	 5,767	 6	
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Alpha:	
	 Frekvens:	 Procent:	 Medelvärde:	 Medianvärde:	
Instämmer	inte	alls	 3	 2,9	%	 	 	
2	 2	 1,9	%	 	 	
3	 10	 9,7	%	 	 	
4	 6	 5,8	%	 	 	
5	 12	 11,7	%	 	 	
6	 8	 7,8	%	 	 	
7	 20	 19,4	%	 	 	
8	 15	 14,6	%	 	 	
9	 10	 9,7	%	 	 	
Instämmer	helt	 15	 14,6	%	 	 	
Ej	svarat	 2	 1,9	%	 	 	
Totalt:	 N=	103	 100,0%	 6,6238	 7	

	
	
Fråga	5.	Mitt	arbete	är	meningsfullt	
	
Omega:	

	 Frekvens:	 Procent:	 Medelvärde:	 Medianvärde:	
Instämmer	inte	alls	 0	 0,0	%	 	 	
2	 1	 1,4	%	 	 	
3	 5	 6,9	%	 	 	
4	 9	 12,5	%	 	 	
5	 14	 19,4	%	 	 	
6	 6	 8,3	%	 	 	
7	 11	 15,3	%	 	 	
8	 10	 13,9	%	 	 	
9	 8	 11,1	%	 	 	
Instämmer	helt	 8	 11,1	%	 	 	
Totalt:	 N=	72	 100,0%	 6,5000	 7	

	
Alpha:	

	 Frekvens:	 Procent:	 Medelvärde:	 Medianvärde:	
Instämmer	inte	alls	 4	 4,9	%	 	 	
2	 2	 1,9	%	 	 	
3	 9	 8,7	%	 	 	
4	 11	 10,7	%	 	 	
5	 15	 14,6	%	 	 	
6	 14	 13,6	%	 	 	
7	 9	 8,7	%	 	 	
8	 16	 15,5	%	 	 	
9	 8	 7,8	%	 	 	
Instämmer	helt	 14	 13,6	%	 	 	
Totalt:	 N=	103	 100,0%	 6,2330	 6	
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7.3.6	Engagemang	
	
Fråga	1.	Mina	mål	med	arbetet	är	desamma	som	arbetsplatsens	mål	
	
Omega:	

	 Frekvens:	 Procent:	 Medelvärde:	 Medianvärde:	
Instämmer	inte	alls	 0	 0,0	%	 	 	
2	 1	 1,4	%	 	 	
3	 3	 4,2	%	 	 	
4	 7	 9,7	%	 	 	
5	 15	 20,8	%	 	 	
6	 6	 8,3	%	 	 	
7	 7	 9,7	%	 	 	
8	 14	 19,4	%	 	 	
9	 6	 8,3	%	 	 	
Instämmer	helt	 13	 18,1	%	 	 	
Totalt:	 N=	72	 100,0%	 6,	8750	 7	

	
Alpha:	

	 Frekvens:	 Procent:	 Medelvärde:	 Medianvärde:	
Instämmer	inte	alls	 2	 1,9	%	 	 	
2	 2	 1,9	%	 	 	
3	 7	 6,8	%	 	 	
4	 9	 8,7	%	 	 	
5	 9	 8,7	%	 	 	
6	 15	 14,6	%	 	 	
7	 13	 12,6	%	 	 	
8	 18	 17,5	%	 	 	
9	 11	 10,7	%	 	 	
Instämmer	helt	 17	 16,5	%	 	 	
Totalt:	 N=	103	 100,0%	 6,8155	 7	

	
	
Fråga	2.	Jag	känner	starkt	för	det	jag	producerar	
	
Omega:	

	 Frekvens:	 Procent:	 Medelvärde:	 Medianvärde:	
Instämmer	inte	alls	 1	 1,4	%	 	 	
2	 2	 2,8	%	 	 	
3	 4	 5,6	%	 	 	
4	 4	 5,6	%	 	 	
5	 9	 12,5	%	 	 	
6	 3	 4,2	%	 	 	
7	 12	 16,7	%	 	 	
8	 11	 15,3	%	 	 	
9	 11	 15,3	%	 	 	
Instämmer	helt	 15	 20,8	%	 	 	
Totalt:	 N=	72	 100,0%	 7,1806	 8	
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Alpha:	
	 Frekvens:	 Procent:	 Medelvärde:	 Medianvärde:	
Instämmer	inte	alls	 3	 2,9	%	 	 	
2	 5	 4,9	%	 	 	
3	 6	 5,8	%	 	 	
4	 9	 8,7	%	 	 	
5	 14	 13,6	%	 	 	
6	 9	 8,7	%	 	 	
7	 16	 16,5	%	 	 	
8	 11	 10,7	%	 	 	
9	 8	 7,8	%	 	 	
Instämmer	helt	 22	 21,4	%	 	 	
Totalt:	 N=	103	 100,0%	 6,8750	 7	

	
	
Fråga	3.	Arbetsplatsens	problem	är	mina	problem	
	
Omega:	

	 Frekvens:	 Procent:	 Medelvärde:	 Medianvärde:	
Instämmer	inte	alls	 5	 6,9	%	 	 	
2	 4	 5,6	%	 	 	
3	 9	 12,5	%	 	 	
4	 8	 11,1	%	 	 	
5	 12	 16,7	%	 	 	
6	 4	 5,6	%	 	 	
7	 14	 19,4	%	 	 	
8	 8	 11,1	%	 	 	
9	 0	 0,0	%	 	 	
Instämmer	helt	 8	 11,1	%	 	 	
Totalt:	 N=	72	 100,0%	 5,5278	 5	

	
Alpha:	

	 Frekvens:	 Procent:	 Medelvärde:	 Medianvärde:	
Instämmer	inte	alls	 8	 7,8	%	 	 	
2	 10	 9,7	%	 	 	
3	 11	 10,7	%	 	 	
4	 9	 8,7	%	 	 	
5	 16	 15,5	%	 	 	
6	 4	 3,9	%	 	 	
7	 21	 20,4	%	 	 	
8	 13	 12,6	%	 	 	
9	 4	 3,9	%	 	 	
Instämmer	helt	 7	 6,8	%	 	 	
Totalt:	 N=	103	 100,0%	 5,4175	 5	
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Fråga	4.	Man	bör	alltid	vara	lojal	mot	organisationen	
	
Omega:	

	 Frekvens:	 Procent:	 Medelvärde:	 Medianvärde:	
Instämmer	inte	alls	 0	 0,0	%	 	 	
2	 0	 0,0	%	 	 	
3	 1	 1,4	%	 	 	
4	 3	 4,2	%	 	 	
5	 1	 1,4	%	 	 	
6	 8	 11,1	%	 	 	
7	 9	 12,5	%	 	 	
8	 15	 20,8	%	 	 	
9	 9	 12,5	%	 	 	
Instämmer	helt	 24	 33,3	%	 	 	
Ej	svarat	 2	 2,8	%	 	 	
Totalt:	 N=	72	 100,0%	 8,1714	 8	

	
Alpha:	

	 Frekvens:	 Procent:	 Medelvärde:	 Medianvärde:	
Instämmer	inte	alls	 3	 2,9	%	 	 	
2	 1	 1,0	%	 	 	
3	 2	 1,9	%	 	 	
4	 4	 3,9	%	 	 	
5	 11	 10,7	%	 	 	
6	 6	 5,8	%	 	 	
7	 11	 10,7	%	 	 	
8	 19	 18,4	%	 	 	
9	 15	 14,6	%	 	 	
Instämmer	helt	 31	 30,1	%	 	 	
Totalt:	 N=	103	 100,0%	 7,6893	 8	

	
	
Fråga	5.	Jag	identifierar	mig	själv	med	min	arbetsplats	
	
Omega:	

	 Frekvens:	 Procent:	 Medelvärde:	 Medianvärde:	
Instämmer	inte	alls	 3	 4,2	%	 	 	
2	 3	 4,2	%	 	 	
3	 3	 4,2	%	 	 	
4	 6	 8,3	%	 	 	
5	 15	 20,8	%	 	 	
6	 3	 4,2	%	 	 	
7	 12	 16,7	%	 	 	
8	 17	 23,6	%	 	 	
9	 4	 5,6	%	 	 	
Instämmer	helt	 4	 5,6	%	 	 	
Ej	svarat	 2	 2,8	%	 	 	
Totalt:	 N=	72	 100,0%	 6,1571	 7	
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Alpha:	
	 Frekvens:	 Procent:	 Medelvärde:	 Medianvärde:	
Instämmer	inte	alls	 5	 4,9	%	 	 	
2	 5	 4,9	%	 	 	
3	 14	 13,6	%	 	 	
4	 10	 9,7	%	 	 	
5	 21	 20,4	%	 	 	
6	 12	 11,7	%	 	 	
7	 13	 12,6	%	 	 	
8	 12	 11,7	%	 	 	
9	 8	 7,8	%	 	 	
Instämmer	helt	 3	 2,9	%	 	 	
Totalt:	 N=	103	 100,0%	 5,4660	 5	

	
7.3.7	Attityd	
	
Fråga	1.	Jag	känner	att	jag	har	del	i	det	som	produceras	
	
Omega:	

	 Frekvens:	 Procent:	 Medelvärde:	 Medianvärde:	
Instämmer	inte	alls	 1	 1,4	%	 	 	
2	 2	 2,8	%	 	 	
3	 4	 5,6	%	 	 	
4	 4	 5,6	%	 	 	
5	 2	 2,8	%	 	 	
6	 5	 6,9	%	 	 	
7	 12	 16,7	%	 	 	
8	 11	 15,3	%	 	 	
9	 16	 22,2	%	 	 	
Instämmer	helt	 13	 18,1	%	 	 	
Ej	svarat	 2	 2,8	%	 	 	
Totalt:	 N=	72	 100,0%	 6,1571	 7	

	
Alpha:	

	 Frekvens:	 Procent:	 Medelvärde:	 Medianvärde:	
Instämmer	inte	alls	 1	 1,0	%	 	 	
2	 3	 2,9	%	 	 	
3	 4	 3,9	%	 	 	
4	 3	 2,9	%	 	 	
5	 11	 10,7	%	 	 	
6	 11	 10,7	%	 	 	
7	 15	 14,6	%	 	 	
8	 19	 18,4	%	 	 	
9	 10	 9,7	%	 	 	
Instämmer	helt	 26	 26,2	%	 	 	
Totalt:	 N=	103	 100,0%	 7,3689	 8	
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Fråga	2.	Närvaro	på	arbetsplatsen	visar	lojalitet	mot	organisationen	
	
Omega:	

	 Frekvens:	 Procent:	 Medelvärde:	 Medianvärde:	
Instämmer	inte	alls	 2	 2,8	%	 	 	
2	 2	 2,8	%	 	 	
3	 3	 4,2	%	 	 	
4	 1	 1,4	%	 	 	
5	 11	 15,3	%	 	 	
6	 6	 8,3	%	 	 	
7	 4	 5,6	%	 	 	
8	 15	 20,8	%	 	 	
9	 10	 13,9	%	 	 	
Instämmer	helt	 16	 22,2	%	 	 	
Ej	svarat	 2	 2,8	%	 	 	
Totalt:	 N=	72	 100,0%	 7,2571	 8	

	
Alpha:	

	 Frekvens:	 Procent:	 Medelvärde:	 Medianvärde:	
Instämmer	inte	alls	 3	 2,9	%	 	 	
2	 2	 1,9	%	 	 	
3	 1	 1,0	%	 	 	
4	 5	 4,9	%	 	 	
5	 12	 11,7	%	 	 	
6	 10	 9,7	%	 	 	
7	 14	 13,6	%	 	 	
8	 17	 16,5	%	 	 	
9	 14	 13,6	%	 	 	
Instämmer	helt	 25	 24,3	%	 	 	
Totalt:	 N=	103	 100,0%	 7,3786	 8	

	
	
Fråga	3.	Det	är	acceptabelt	att	sjukskriva	sig	någon	gång	fast	man	inte	är	sjuk	eller	fått	ledigt	
	
Omega:	

	 Frekvens:	 Procent:	 Medelvärde:	 Medianvärde:	
Instämmer	inte	alls	 41	 56,9	%	 	 	
2	 9	 12,5	%	 	 	
3	 7	 9,7	%	 	 	
4	 0	 0,0	%	 	 	
5	 2	 2,8	%	 	 	
6	 2	 2,8	%	 	 	
7	 2	 2,8	%	 	 	
8	 2	 2,8	%	 	 	
9	 2	 2,8	%	 	 	
Instämmer	helt	 3	 4,2	%	 	 	
Ej	svarat	 2	 2,8	%	 	 	
Totalt:	 N=	72	 100,0%	 2,5714	 1	
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Alpha:	
	 Frekvens:	 Procent:	 Medelvärde:	 Medianvärde:	
Instämmer	inte	alls	 52	 50,5	%	 	 	
2	 18	 17,5	%	 	 	
3	 6	 5,8	%	 	 	
4	 1	 1,0	%	 	 	
5	 5	 4,9	%	 	 	
6	 4	 3,9	%	 	 	
7	 4	 3,9	%	 	 	
8	 3	 2,9	%	 	 	
9	 1	 1,0	%	 	 	
Instämmer	helt	 9	 8,7	%	 	 	
Totalt:	 N=	103	 100,0%	 3,0097	 1	

	
	
Fråga	4.	Det	gör	inget	att	jag	är	hemma	lite	längre	än	nödvändigt,	för	det	som	ska	produceras	
blir	ändå	gjort	av	någon	annan	(till	skillnad	från	om	arbetsuppgifterna	väntade	på	mig	när	jag	
är	tillbaka	till	arbetet)		
	
Omega:	

	 Frekvens:	 Procent:	 Medelvärde:	 Medianvärde:	
Instämmer	inte	alls	 30	 41,7	%	 	 	
2	 11	 15,3	%	 	 	
3	 9	 12,5	%	 	 	
4	 4	 5,6	%	 	 	
5	 5	 6,9	%	 	 	
6	 0	 0,0	%	 	 	
7	 5	 6,9	%	 	 	
8	 4	 5,6	%	 	 	
9	 1	 1,5	%	 	 	
Instämmer	helt	 1	 1,4	%	 	 	
Ej	svarat	 2	 2,8	%	 	 	
Totalt:	 N=	72	 100,0%	 2,9429	 2	

Alpha:	
	 Frekvens:	 Procent:	 Medelvärde:	 Medianvärde:	
Instämmer	inte	alls	 28	 27,2	%	 	 	
2	 14	 13,6	%	 	 	
3	 15	 14,6	%	 	 	
4	 7	 6,8	%	 	 	
5	 12	 11,7	%	 	 	
6	 6	 5,8	%	 	 	
7	 6	 5,8	%	 	 	
8	 4	 3,9	%	 	 	
9	 3	 2,9	%	 	 	
Instämmer	helt	 8	 7,8	%	 	 	
Totalt:	 N=	103	 100,0%	 3,9417	 3	
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Fråga	 5.	 Mina	 åsikter	 om	 sjukfrånvaro	 från	 arbetsplatsen	 överensstämmer	 med	 övriga	
kollegors	på	avdelningen.	
	
Omega:	

	 Frekvens:	 Procent:	 Medelvärde:	 Medianvärde:	
Instämmer	inte	alls	 4	 5,6	%	 	 	
2	 4	 5,6	%	 	 	
3	 6	 8,3	%	 	 	
4	 5	 6,9	%	 	 	
5	 19	 26,4	%	 	 	
6	 10	 13,9	%	 	 	
7	 8	 11,1	%	 	 	
8	 11	 15,3	%	 	 	
9	 1	 1,4	%	 	 	
Instämmer	helt	 2	 2,8	%	 	 	
Ej	svarat	 2	 2,8	%	 	 	
Totalt:	 N=	72	 100,0%	 5,4000	 5	

	
Alpha:	

	 Frekvens:	 Procent:	 Medelvärde:	 Medianvärde:	
Instämmer	inte	alls	 17	 16,5	%	 	 	
2	 8	 7,8	%	 	 	
3	 11	 10,7	%	 	 	
4	 10	 9,7	%	 	 	
5	 17	 16,5	%	 	 	
6	 6	 5,8	%	 	 	
7	 14	 13,6	%	 	 	
8	 10	 9,7	%	 	 	
9	 6	 5,8	%	 	 	
Instämmer	helt	 3	 2,9	%	 	 	
Ej	svarat	 1	 1,0	%	 	 	
Totalt:	 N=	103	 100,0%	 4,7941	 5	
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7.4	Individuella	reflektioner		
	
7.4.1	Richard	Persson	

Helt	klart	kan	jag	se	en	utveckling	kring	mitt	lärande	under	examensarbetets	gång.	Förståelsen	för	de	

olika	delar	som	ett	arbete	ska	innefatta	och	hur	de	påverka	varandra	har	ökat	markant.	Till	en	början	

hade	jag	en	ganska	oklar	bild	över	det	hela.	Lärandet	har	delvis	skett	i	olika	processer.	Kursens	upplägg	

har	haft	en	påverkan	på	detta.	Hade	den	varit	utformad	på	ett	annat	sätt	hade	lärandeprocesserna	

sett	något	annorlunda	ut.	Handledaren	har	också	haft	en	påverkan	på	lärandet.	Vid	ett	tillfälle	gick	vår	

handledare	kort	igenom	hur	de	olika	delarna	hänger	ihop.	Detta	var	viktigt	för	mig	då	jag	fick	en	mycket	

tydligare	bild	över	arbetet	i	stort.	

	

Det	faktum	att	det	är	oerhört	mycket	detaljer	inom	varje	område	som	kan	utformas	på	nästan	oändligt	

många	olika	sätt,	var	något	som	jag	inte	hade	med	i	min	förförståelse.	

	

Förståelsen	för	hur	vetenskapliga	artiklar	är	uppbyggda	ökade	under	examensarbetets	första	tid.	En	

viss	förförståelse	fanns	innan	från	tidigare	kurser	och	främst	då	från	den	individuella	fördjupningen	i	

ekonomi.	Kunskap	i	hur	källor	kan	och	får	användas	har	också	ökat	under	examensarbetskursen.	

	

Har	också	sannerligen	 lärt	mig	vikten	av	att	skriva	om	texten.	Även	om	meningar	 ibland	redan	från	

början	kan	tyckas	vara	bra,	går	det	allt	som	oftast	att	förbättra	dem.	Det	kan	vara	i	syfte	att	lyfta	upp	

något	som	är	mer	intressant	än	något	annat	eller	att	tona	ner	vissa	delar	för	arbetet	inte	ska	bli	för	

platt.	Jag	har	även	har	lärt	mig	att	reflektera	över	meningars	betydelse	för	sammanhanget	på	ett	bättre	

sätt	 än	 tidigare.	 Förändra	 och	 förbättra	 för	 att	 det	 ska	 vara	 så	 tydligt	 som	möjligt	 för	 läsaren.	 	 I	

synnerhet	 i	 syfte	 att	 undvika	 påtagliga	 tolkningsproblem.	Det	 går	 naturligtvis	 inte	 helt	 utesluta	 att	

läsare	uppfattar	meningar	på	andra	sätt	än	vad	som	var	avsett	 från	 författarnas	 sida.	Det	är	också	

kopplat	till	att	skriva	argumenterande	text.	Det	vill	säga	att	texten	innehåller	olika	argument	för	ett	

eller	flera	studerade	fenomen.		

	

Vidare	har	jag	fått	lärdomar	i	att	skapa	och	använda	en	teoretisk	referensram.	I	skapandet	gäller	det	

att	välja	ut	relevanta	fakta.	I	användandet	ställs,	i	vårt	fall,	referensramen	mot	den	insamlade	empirin	

i	analysdelen.		

	

Vissa	 kunskaper	 i	 statistik	 fanns	 innan	 arbetet	 startade	 men	 de	 var	 inte	 speciellt	 stora	 då	 ingen	

statistikkurs	 finns	 inom	ramen	 för	 vårt	program.	Med	 tanke	på	att	 vi	har	använt	oss	av	kvantitativ	
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metod	 så	 har	 kunskaperna	 i	 statistik	 ökat.	 Jag	 hade	 tidigare	 inte	 använt	mig	 av	 SPSS	men	 har	 nu	

grundläggande	kunskaper	i	programmet.		

	

Beträffande	arbetsfördelningen	har	vi	 lagt	ner	ett	 liknande	antal	 timmar	på	arbetet.	 	Vi	har	 jobbat	

mycket	gemensamt.	 Ibland	har	vi	delat	upp	arbetsuppgifter,	men	vi	har	alltid	gått	 igenom	det	hela	

gemensamt.	Vi	har	olika	styrkor	och	det	har	vi	dragit	nytta	av.	Jag	har	exempelvis	sammanställt	den	

insamlade	empirin.	Förståelsen	mellan	oss	författare	har	också	ökat	under	arbetets	gång.	Efter	att	ha	

brottats	med	allehanda	problem	tillsammans	ökar	 förståelsen	för	vad	den	andra	författaren	tänker	

och	vill	få	fram.	

	

Det	har	varit	en	lärorik,	ibland	jobbig	och	ofta	en	rolig	resa.	Det	krävs	sannerligen	otaliga	timmar	för	

att	nå	ett	bra	resultat	när	det	är	så	pass	komplext	och	så	många	parametrar	att	ta	ställning	till.	Med	

facit	 i	 hand	 så	 tycker	 jag	 att	 det	 hade	 varit	 en	 fördel	 för	 min	 egen	 lärprocess	 om	 de	 inledande	

föreläsningarna	 bättre	 hade	 tydliggjort	 hur	 de	 olika	 delarna	 i	 ett	 examensarbete	 hänger	 ihop.	

Personligen	gillar	jag	att	göra	rätt	direkt.	Gällande	examensarbetet	har	dock	processerna	inte	alls	varit	

på	det	sättet.	Efter	att	ha	kommit	till	fler	och	fler	insikter	har	innehållet	i	arbetet	förändrats	med	tiden.	

Den	kunskap	jag	har	idag	gör	att	kan	jag	vara	betydligt	mer	kritisk	till	en	text	än	vad	som	var	fallet	vid	

starten	av	examensarbetet.	
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7.4.2	Sandra	Havlik	
	
Då	min	tänkta	partner	för	examensarbetet	plötsligt	backade	ur,	hade	jag	fortfarande	inte	hittat	någon	

partner	att	skriva	med	när	det	väl	var	dags	för	att	börja	förbereda	examensarbetet.	Jag	fick	därför	börja	

fråga	runt	om	det	fanns	någon	annan	student	som	saknade	partner	till	examensarbetet.	Det	visade	sig	

att	Richard	som	går	samma	program	som	mig	på	högskolan,	saknade	också	partner	till	examensarbetet	

så	 strax	 därefter	 tog	 vi	 beslutet	 att	 skriva	 uppsatsen	 tillsammans.	 Redan	 innan	 terminen	 för	

examensarbetet	hade	börjat,	träffades	jag	och	Richard	kontinuerligt	för	att	diskutera	fram	vad	vi	ville	

skriva	om.	Samtidigt	skulle	vi	påbörja	vår	individuella	fördjupning	inom	företagsekonomi.	Vi	hade	fått	

rådet	 att	 skriva	 vår	 individuella	 fördjupning	 med	 inspiration	 utifrån	 vad	 vi	 ville	 skriva	 om	 till	

examensarbetet,	för	att	underlätta	för	oss	inför	vårt	examensarbete	framöver.	Efter	att	diskuterat	vad	

som	intresserade	oss	båda	valde	vi	att	rådfråga	flertalet	 lärare	 inom	relevant	ämne	för	att	få	hjälp.	

Börje	Boers	gav	oss	idén	om	psykologiskt	ägarskap,	en	teori	som	var	relativt	välkänd	inom	psykologin	

men	ny	 inom	företagsekonomi.	Vi	 fann	det	psykologiska	ägarskapet	 intressant	och	valde	därför	att	

bygga	detta	vidare	till	ett	potentiellt	ämne	för	examensarbetet.		

	

Redan	från	början	hade	vi	ambitionen	att	skriva	för	ett	företag	då	både	jag	och	Richard	haft	tidigare	

arbetslivserfarenhet.	Vi	ville	tillämpa	våra	tidigare	kunskaper	men	såg	det	även	som	en	möjlighet	att	

knyta	 nya	 potentiella	 kontakter	 och	 få	 en	 bra	 merit	 till	 vårt	 framtida	 yrkesliv.	 Vi	 valde	 att	 gå	 på	

Högskolans	examensarbetesmässa	för	att	få	tillfälle	att	prata	med	flera	företag	och	även	få	inspiration	

om	vad	vi	skulle	kunna	skriva	om	till	examensarbetet	och	därmed	till	den	individuella	fördjupningen.	

Efter	 mässan	 kontaktade	 högskolan	 Richard	 och	 berättade	 att	 det	 företag	 vi	 skriver	 för	 sökte	

examensarbeten	inom	HR.	Vi	blev	uppmanade	att	skicka	in	ett	personligt	brev	och	CV	för	att	kunna	bli	

utvalda	 i	 företagets	 sökprocess	 gällande	 examensarbeten	 för	 studenter.	 Vi	 blev	 utvalda	 och	 fick	

komma	på	ett	personligt	möte	med	företaget.		

	

Valet	 av	 att	 använda	 oss	 av	 kvantitativ	metod	 föll	 sig	 relativt	 naturligt,	 då	 vi	 ville	 se	 likheter	 och	

olikheter	 mellan	 avdelningar	 gällande	 sjukfrånvaron.	 På	 grund	 av	 att	 vårt	 programs	 avsaknad	 av	

statistik	hade	jag	och	Richard	inga	förkunskaper	inom	kvantitativ	metod	och	statistiska	mått,	vilket	gav	

oss	vissa	motgångar	under	arbetets	gång.	Med	 tanke	på	vår	 tidigare	arbetslivserfarenhet	hade	det	

möjligen	 underlättat	 för	 oss	 att	 välja	 kvalitativ	metod,	 då	 jag	 bland	 annat	 har	 jobbat	mycket	med	

rekrytering	och	har	därför	erfarenhet	av	intervjuer.	Med	facit	i	hand	är	jag	glad	att	vi	valde	kvantitativ	

metod,	då	jag	anser	att	det	ger	oss	fördelar	inför	vårt	framtida	yrkesliv	inom	HR	att	kunna	redovisa	

statistik	på	eventuella	framtida	möten.	Vi	har	fått	fördelen	att	lära	oss	programmet	SPSS	som	jag	även	
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tror	gynnar	oss	i	framtiden.	Tack	vare	detta	kommer	jag	efter	examen	ta	ytterligare	högskolekurser	i	

statistik,	då	jag	sett	vikten	av	att	ha	den	kunskapen.		

	

Sett	över	hela	terminen	har	vi	båda	lagt	ner	ungefär	samma	mängd	arbetstimmar	på	examensarbetet.	

Då	jag	och	Richard	varken	kände	varandra	innan	eller	arbetat	tidigare	tillsammans,	visste	ingen	av	oss	

hur	den	andra	förhåller	sig	till	tidsplanering	eller	vilken	arbetsmetod	man	använder	sig	av.	Det	visade	

sig	under	arbetets	gång	att	jag	och	Richard	är	tämligen	olika	i	vårt	skrivsätt	och	därför	har	stora	delar	

av	arbetets	fyra	första	kapitel	framställts	tillsammans	för	att	kunna	skapa	en	text	utifrån	gemensamma	

tolkningar.	Jag	har	däremot	lättare	för	mig	att	skriva	jämfört	med	Richard	och	har	därför	varit	den	mest	

aktiva	av	oss	i	skrivandet	och	därmed	bidragit	mer	till	större	delen	av	texten	under	examensarbetets	

tre	sista	kapitel.	Richard	har	däremot	korrekturläst	texten	och	kommit	med	synpunkter.		

	

Att	arbeta	med	en	person	som	man	aldrig	arbetat	med	 förr	eller	känt	 innan	 innebär	både	 för-	och	

nackdelar.	Trots	att	jag	anser	att	mitt	och	Richards	samarbete	fungerat	bra	har	jag	insett	att	denna	typ	

av	samarbete	kräver	tålamod,	kompromisser	och	planering.	Ett	råd	jag	fick	under	min	tid	på	högskolan	

var	att	inte	skriva	med	en	vän	då	det	lätt	kan	uppstå	konflikter	och	privatlivet	låter	sig	därför	påverkas.	

En	av	 fördelarna	 tror	 jag	har	 varit	 att	 vi	 har	 kunnat	 fokusera	oss	på	examensarbetet	utan	att	 våra	

privatliv	 påverkats	 i	 större	 utsträckning.	 En	nackdel	 är	 dock	 att	 vi	 från	början	 inte	 visste	 hur	 vårat	

samarbete	skulle	fortskrida	samt	att	vi	är	så	pass	olika	i	våra	skrivstilar.	Jag	vet	att	jag	ofta	har	starka	

åsikter	 jämfört	med	 Richard	 och	 kan	 ibland	 ofta	 vara	 principfast	 vilket	 både	 kan	 vara	 positivt	 och	

negativt.	Under	arbetets	gång	har	jag	utvecklat	min	förmåga	att	kompromissa	mer.	Jag	har	lärt	mig	att	

överväga	andra	lösningar	än	mina	egna,	vilket	jag	tror	kommer	gynna	mig	i	framtiden	då	jag	i	tidigare	

ledarroller	oftast	förlitat	mig	på	mina	egna	beslut	och	lösningar.		

	

Vad	som	har	varit	väldigt	utvecklande	för	mig	under	studiens	gång	är	examensarbetets	upplägg.	Under	

terminens	gång	har	ett	större	ansvar	lagts	på	oss	studenter	i	form	av	ett	friare	upplägg,	vilket	har	varit	

en	utmaning.	Jag	har	på	så	vis	lärt	mig	strukturera	upp	ett	arbete	mer	självständigt.	För	att	göra	ett	väl	

utfört	 examensarbete	 krävs	 det	 mycket	 av	 en	 som	 individ	 men	 även	 andra	 faktorer,	 vilket	 har	

resulterat	 i	 att	 jag	 lärt	mig	 vikten	 av	 god	 planering	och	 tålamod.	 Tack	 vare	 vår	 handledare	Nomie	

Eriksson	 har	 jag	 lärt	 mig	 arbeta	 efter	 utsatt	 tid	 då	 hon	 gav	 oss	 flertalet	 interna	 deadlines	 innan	

examensarbetets	riktiga	deadlines.	Jag	och	Richard	har	båda	haft	samma	syn	på	hur	vi	skulle	lägga	ner	

vår	tid	på	arbetet.	Vi	har	hela	tiden	under	arbetets	gång	strävat	efter	att	ligga	i	fas	med	arbetet,	vilket	

vi	har	lyckats	riktigt	bra	med.		
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Sammantaget	har	denna	process	varit	väldigt	givande	för	mig	som	person.	Jag	ska	inte	undgå	med	att	

säga	 att	 vissa	 perioder	 har	 varit	 tuffa	 och	 stressiga,	 men	 tack	 vare	 den	 här	 erfarenheten	 har	 jag	

utvecklat	min	förmåga	att	hantera	stressiga	situationer.	Jag	kan	bättre	skilja	på	arbete	och	fritid	och	

därmed	sätta	upp	tider	för	när	jag	ska	studera	effektivt	och	när	jag	är	helt	 ledig.	Tack	vare	min	och	

Richards	goda	planering	och	förmåga	att	arbeta	efter	utsatt	tid	har	vi	klarat	av	processen	bra.	Jag	har	

vidare	lärt	mig	att	kunna	genomföra	ett	sådan	stort	arbete	med	en	person	som	jag	inte	kände	eller	

arbetat	med	innan	och	ändå	har	vi	kunnat	samarbeta	så	pass	bra.	Examensarbetet	har	varit	ett	otroligt	

givande	 moment	 som	 utvecklat	 min	 förmåga	 att	 analysera,	 söka	 information,	 vara	 källkritisk	 och	

förbättrat	mitt	akademiska	språk	avsevärt.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


